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Den ny G-Klasse
På tur i Austin med 

E-Klasse coupé
Autonom kørsel

På tur i fremtiden
Vi oplever Tokyo 
på brint og el

Anders Agger 
Liv, død og 
forårsforelskelse
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“Hey, Mercedes”
Den første bil, der forstår dig. Den ny A-Klasse
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A+ Mercedes A 200 d Final Edition. Kontantpris fra 319.000 kr. Forbrug ved bl. kørsel 23,3 km/l. CO2 111 g/km. Alle priser er vejl. og ekskl. levering (3.980 kr.). Bilen er vist med ekstraudstyr.

Tænk at vågne op til mere 
Mercedes for mindre.
Nye afgi� er. Nye priser. Det er næsten for godt til at være sandt, men også kun næsten: Med de nye 
afgi� er får du nu endnu mere Mercedes for færre penge. Vi har ganske enkelt skruet helt op for udstyret, 
og helt ned for priserne. Og det gælder for alle modeller – lige fra A-Klassen til E-Klassen og alle dem 
imellem. Se alle modellerne, deres nye priser og udstyrsniveau på meremercedes.dk og book endelig 
en prøvetur hos en af vores forhandlere – det er nu, at bildrømmene skal veksles til drømmebilen.

LED High Performance forlygter

Adaptiv fjernlysassistent

Spejlpakke

Active Brake Assist

Diamant kølergrill
Bakkamera

THERMOTRONIC 2-zoners klimaanlæg

Parkeringsassistent med aktiv parkeringshjælp

Remote Online

Multifunktionsdisplay

18” letmetalfælge

Sportssæder

A 200 d Final Edition.

Kontantpris fra 319.000 kr.
The waterresistant Royal Marine collection is a contemporary 

interpretation of the iconic Classic designed by Ole Mathiesen in 1962.
Manufactured in Switzerland expressing understated Scandinavian values. 

olemathiesen.dk  -  instagram.com/olemathiesen
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The waterresistant Royal Marine collection is a contemporary 
interpretation of the iconic Classic designed by Ole Mathiesen in 1962.
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Since 1834, family-owned P. Hertz has been a cornerstone in Denmark for fine quality jewelry and excellent service. 

The shop has seen generations of patrons stroll into its front door, including kings and queens. 

Our highly skilled craftsmen and designers work together to create each and every piece in the P. Hertz collection. 

From the initial inspiration to the final polished piece, the process is long, thoughtful and with great attention to detail. 

T H I S  I S  P . H E R T Z

Since 1834, family-owned P. Hertz has been a cornerstone in Denmark for fine quality jewelry and excellent service. 

The shop has seen generations of patrons stroll into its front door, including kings and queens. 

Our highly skilled craftsmen and designers work together to create each and every piece in the P. Hertz collection. 

From the initial inspiration to the final polished piece, the process is long, thoughtful and with great attention to detail. 

T H I S  I S  P . H E R T Z
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WO R KS H O P

Kære læsere

Forår.

Det er tiden på året, hvor tingene spirrer. Hvor nye idéer får 
liv. Og hvor entusiasterne rundt omkring i landet kører deres 
klassikere ud fra vinterskjulet for at nyde historien på 
landevejene. En af dem, som glæder sig til foråret, er Anders 
Agger. Anders er ikke kun fascineret af de mange historier, 
danskerne gemmer på. Han er også bilentusiast, og hvert 
forår, typisk omkring påske, hiver han klædet af sin 
Mercedes-Benz 350 SL fra 1973. Han er et godt eksempel på, 
at en køretur ikke behøver handle om at komme fra det ene 
sted til det andet. Det kan være en konsekvens af køreturen, 
at du lander et andet sted, end du startede. Men det kan også 
være selve det at køre, som er det store formål. Vi tog på 
køretur med Anders Agger, og længere inde i dette magasin 
kan du læse, hvad han fortalte os undervejs. 

God tur!
Redaktionen

Udover at være 
prisbelønnet 

TV-dokumentarist er 
Anders Agger også ejer af 

en 45 år gammel 
Mercedes-Benz.  FO
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Diamantring med 5 champagnefarvede diamanter, i alt 1,94 carat kr. 49.500,-
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ILLUSTRATIONER JINDRICH NOVOTNY 
FOTO DAIMLER AG, ULRIK JANTZEN,  
IGOR PANITZ, JENS RÜSSMANN

Start Imagine

På verdensturné
En S-Klasse, der selv kan 
køre, tog på verdensrejse: 
Her er, hvad vi lærte

06 Workshop
Bag kulisserne 

10 Simplex & Co.
Fra en 116 år gamel 
Mercedes-Benz til de 
bedste idéer, gadgets 
og tips 

Besøg os på  
mercedes-benz.dk

The Race of Life
Mercedes-Benz’ ambassadører på land og til vands

Anders Agger om liv og død
Vi tog på køretur med dokumentaristen 40

20

50

14 Fakta
Historier fra  
Mercedes-Benz universet

16 Lykkevej
Tag med til Amalfikysten  
i Syditalien

I N D H O L D
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Drive

G-Klasse
Alt det, du bør vide om den nye 
generation af klassikeren

58

64

Et kig på den ny A-Klasse 
Den intuitive bil. Mere luksuriøs. Mere sportslig  

64 Den ny G-Klasse 
På sporet af originalen. 
Men topmoderne

70 E-Klasse coupé 
Med den tyske  
stjerne-dj Felix Jaehn 
gennem Austin 

80 Kalenderen
De bedste, sjoveste og 
mest spændende events 
fra april til maj 2018

82 Tænketanken 
Om at følge med.  
At Wikimedia-chef 
Katherine Maher

70

20 The Race of Life 
Der var action på programmet,  
da Mercedes-Benz samlede  
36 ambassadører fra hele verden 

32 Hvad kan en brændselscelle? 
På testkørsel gennem Tokyo,  
der er verdensførende inden  
for brintteknologi

40 Anders Agger 
Interview med historiefortælleren, 
fænomenet og Mercedes entusiasten 

50 Automatiseret kørsel 
På turné med S-Klassen 

54 Autonom parkering 
Kan bilen parkere sig selv?  
Ja, det kan den faktisk   

56 Morgendagens idéer 
De mest innovative visioner  
fra Daimlers designere 

58 Den ny A-Klasse 
Bilen, der har sat 
nye standarder 
inden for sin klasse 
med fantastiske 
features 

Felix Jaehn
Fornøjelsestur gennem 
Austin med E-Klassen 

I N D H O L D
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På side 12 kan du 
læse vores interview 
om koncepterne fra 
Mercedes-Benz til 
fremtidens mobilitet. 

Øjeblikket 
Pioner i pionerernes land: Mercedes-Simplex 40 HP

Californierne i San Francisco gnider sig i øjnene. Hvad er dog det for 
en bil? Er det virkelig en ægte Mercedes? Ja, det er en ægte Mercedes! 
Næsten 120 års automobilhistorie adskiller den 40-hestes 
Mercedes-Simplex fra nutidens modeller, men i dens egen tid var den 
en forløber for en ny form for mobilitet. Simplex repræsenterede et 
revolutionært koncept i 1902. Dens enormt effektive motor var både 
forholdsvis let og samtidig bygget dybt ind i rammen, mens køleren  
var integreret i fronten. Den anses for at være en af de første biler, der 

lignede det, vi dag betegner som veteranbiler. I vore dages trafik, 
henover Golden Gate Bridge, blev den kørt af Michael Plag, ekspert 
hos Mercedes Classic, som kender den så godt, at han kan skille bilen 
ad og samle den igen i søvne. For pioneren gik turen videre gennem 
Silicon Valley, den digitale tænknings vugge, hvor Daimler siden 1995 
har arbejdet på fremtidens teknologi i eget udviklingscenter.  
Du kan læse mere om Mercedes-Simplex i den seneste udgave af 
Mercedes Classic, som fås hos din Mercedes-Benz forhandler.FO
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Pole  
Position

Hvordan ser fremtidens mobilitet ud? 
Interview med Wilko Stark, Head of 
Daimler Strategy, Mercedes-Benz Car, 
Product Strategy & Planning and CASE.

Wilko Stark, i 2019 ruller den første  
EQ model ud på vejene i form af EQC.  
Er det starten på en ny æra for 
Mercedes-Benz? 
“Helt sikkert. EQC er starten på en helt ny 
bølge af elbilsmodeller. Herefter vil vi nem-
lig sende en ny elbil på markedet hver sjette 
til ottende måned. I slutningen af 2022 vil 
vi have ti elbiler i vores portefølje, som dæk-
ker alle segmenter – lige fra de helt små biler 
til sedan- og SUV-modeller. I samme periode 
vil vi engagere os i opbygningen af en lade-
infrastruktur og udvikle nye og intelligente 
ladeløsninger.”
Hvad er den strategiske målsætning?
“Hos Mercedes-Benz ønsker vi at spille en 
førende rolle i forhold til de forandringer, 
som vores branche gennemgår. Og det gæl-
der ikke blot elektromobilitet, men alle frem-
tidsområder, som vi samlet set kalder CASE. 
Således også netværksløsninger, shared  

services og autonom kørsel. Vi samler pro-
dukter, teknologier og serviceydelser til et 
komplet økosystem af mobile løsninger.  
Daimler samler alle kompetenceområder for 
at realisere de nye mobilitetsformer i et nyt 
integreret bilkoncept.”
Hvornår kommer den autonome bil? 
“Lige nu er vi på niveau to, hvor det i dag er 
muligt at køre delvist automatiseret på 
motorveje, men også på hovedveje og inde i 
byerne. Takket være DISTRONIC PLUS med 
aktiv styreassistent aflastes føreren i mange 
situationer, for eksempel i forbindelse med 
monoton stop-and-go-trafik. Men føreren skal 
til enhver tid være klar til at gribe aktivt ind 
i kørselssituationen.” 
Og hvornår vil føreren så kunne læne 
sig helt tilbage og slappe af? 
“Springet fra henholdsvis delvist automati-
seret og højautomatiseret kørsel til autonom 
kørsel i en robottaxa – det vil sige niveau fire 
og fem – er stort, da kravene til systemer og 
regnekraft på de forskellige automatise-
ringstrin stadig ligger langt fra hinanden på 
nuværende tidspunkt. Vi har gennem læn-
gere tid arbejdet intensivt med projekter til 
serieudvikling af konkrete biler på både 
niveau tre og niveau fire og fem. Og hvis man 
kender lidt til produktudviklingstider, ved 
man, at dette er ensbetydende med, at ind-
førelsen af disse systemer ligger inden for 
en overskuelig fremtid. Mere konkret vil det 
sige, at ud over højtautomatiserede biler, 
niveau tre, vil vi også introducere fuldt auto-
matiseret kørsel, niveau fire og fem, i årene 
2020 og 2021. Det kræver dog, at lovgiverne 
skaber de juridiske rammebetingelser paral-
lelt med den tekniske udvikling.”
Når bilerne kører af sig selv – hvad  
glæder du dig så til personligt?
“I første omgang vil jeg glæde mig over, at 
der formodentlig vil ske færre ulykker, da ni 
ud af 10 ulykker skyldes menneskelige fejl. 
Og så vil jeg fremover kunne få følelsen af, 
at jeg sidder i en stue og ikke i en bil. Jeg vil 
nemlig kunne spare tid, som jeg så kan 
bruge på noget andet.”

Manden, der 
omsætter idéerne 
til virkelighed: 
Wilko Stark 

Flere ladestationer  
til Europa 
Sammen med en række andre  
producenter har Daimler AG grund-
lagt IONITY, et europæisk high-power 
charging-netværk. Frem til 2020 
oprettes der 400 hurtigladestationer 
for op til 350 kW, som skal give en 
bedre aktionsradius-sikkerhed på 
lange strækninger.
i  ionity.eu
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Fremtidssnak 
med et klik 

CES i Las Vegas eller SXSW i 
Austin: Mercedes-Benz præsenterer 
me Future Talks på verdens 
føren de trendmesser. Til disse talks 
fortæller prominente idémænd om 
deres syn på fremtidens emner. 
Websitet tilbyder livestreaming af 
alle me Future Talks, og det er også 
muligt at downloade spændende 
foredrag efterfølgende – for eksem-
pel alle foredragene fra den første 
me Convention i efteråret 2017.
i  mbmag.me/future-talks

Så farverig  
 Pærer, 

fra 54,99 euro 
(ca. 410 kr.)
Pærerne fra LIFX, 
der kan styres via 
wi-fi , sætter mere 
kulør på dit liv.  
i  eu.lifx.com

Så nyttig  
 Powerbank, 

55 euro (ca. 410 kr.)
Alle kan få brug for et 

skud energi. Og denne 
strømgiver er både 

effektiv og velformet.
i  kreafunk.com

Så smuk 
 Bordtennisplade 

(valnød), 5.190 euro 
(ca. 38.644 kr.)

Når kampen er slut, 
fjerner man blot nettet, 

så man kan samle 
kræfter til en revanche 

ved spisebordet. 
i  masterwal.jp

Stilfuld 
nydelse 

Nye produkter, som beriger vores liv: 
smarte accessories og lækre gadgets 

Så elegant 
 Skriveredskaber, 

fra 1.450 euro 
(ca. 10.796 kr.)
Fyldepenneholdere og 
kuglepenne i elegant 
kunsthåndværk 
fra Hamborg, som 
fremstilles efter 
individuelle ønsker. 
i  elbwood.de

Så lækker 
 Nanopresso, 

58 euro (ca. 431 kr.)
Lyst til en espresso, 
uanset hvor du måtte 
opholde dig? 
Dette udstyr kræver 
ingen strøm. 
i  wacaco.com

strømgiver er både strømgiver er både 
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Danmark har forstret nogle 
af verdens mest berømte 
møbeldesignere, og 
Flemming Lassen var en af 
de arkitekter, der med 
succes gav sin egen 
fortolkning af den 
internationale modernisme 
i trediverne, og i dag er 
hans værker i høj kurs på 
det internationale marked. 
At en sofa formgivet af 
Flemming Lassen i 1935 
skulle bryde rekorden for 
en dansk sofa solgt på 
auktion, havde man nu ikke 
regnet med. Men det var 
altså tilfældet, da en køber 
endte med at betale 
610.000 kroner for det 
uldbetrukne møbel på en 
auktion afholdt af Bruun-
Rasmussen Kunstauktioner 
i København. Også 
lænestolen ’Den Trætte 
Mand’ blev solgt på samme 
auktion – den røg for 
590.000 kroner.

Danmarks 
dyreste sofa

Chanel x Copenhagen
Modehuset over alle 
modehuse kommer til 
Danmark, når Chanel åbner 
deres første danske forretning 
i København til foråret. 
Det franske ikon får adresse 
på Kongens Nytorv 28, tæt på 
Hotel d’Angleterre, med en 
utvivlsomt imponerende 
fl agship store med fashion og 
accessories, mens der åbner 
en mindre udgave med duft 
og skønhed i Illum.
i  chanel.dk

Mercedes lærlingen 
blev Danmarks 
bedste mekaniker
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Fakta

Siden 2011 har DM i 
Skills være det årlige 
danmarksmesterskab 
for de unge fra 
erhvervsuddannelserne, 
og der kæmpes blandt 
andet om titlen som 
landets bedste person-
vognsmekaniker. I år 
besøgte mere end 
55.000 begivenheden i 
Messecenter Herning, 
og efter en hård kamp, 
hvor der skulle løses 
tekniske fejl på tid, var 
det 21-årige Lasse 
Karlsen fra 
Mercedes-Benz Lemvig 
Autoteknik, som tog 
sejren. “Jeg er vildt stolt 
over at have vundet! 
Bilbranchen er utrolig 
spændende, især når 
man arbejder med 
Mercedes-Benz, som 
altid har været med helt 
fremme, når det gælder 
tekniske innovationer. 
Hvis du som tekniker vil 
arbejde med noget, som 
konstant er i udvikling, 
så er biler et ret godt 
bud,” lyder det fra den 
nye danmarksmester.

“Videoen er skabt af en simpel idé, 
der afspejler sangens tema om at kæmpe 
sig ud af en ond cirkel. I en tid, hvor de 
fl este scroller videre efter 10 sekunder, 
ønskede vi at lave længere scener, som 
kræver lidt mere tålmodighed fra seeren. 
Den sidste scene symboliserer, at selvom 
du føler dig låst fast, er der stadig en vej 
igennem, hvis du er fast besluttet.”
Fotograf og fi lmskaber Jonas Bang 
om musikvideoen til Low Life med danske Soleima

Se videoen og læs mere på 
i  prxjects.com
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I 2017 handlede danskerne for mere end 
40 milliarder kroner på nettet. Det anslår 
PostNord, som inddeler den typiske 
nethandler i seks forskellige kategorier.

Den komfortsøgende
Du er allerhelst fri for at gå ind i en  
fysisk butik og stå i kø og møde 
ekspedienter og køber gerne alt det, du 
kan, fra sofaen. Og gerne alle ting  
samme sted, hvis muligt.

Den prisbevidste
Du kan nævne alle prissammenlignings- 
sites udenad og giver dig rigtig god tid til 
at lede efter produkterne hos forskellige 
udbydere, selvom det tager ekstra tid.

Den erfarne
Du shopper flere gange om ugen og 
køber også produkter, som du ikke er 
sikker på passer dig. Gratis returnering er 
vigtigt, fordi du ofte sender ting tilbage.

Den omhyggelige
Du bruger meget tid på at finde de helt 
rigtige mærker, design, farver og 
specifikationer. Og du går helst ind i en 
fysisk butik for at undersøge produktet, 
inden du handler.

Den impulsive
Mens du surfer rundt på Youtube, ser du 
en reklame for en gadget eller et produkt, 
som egentlig ikke mangler, men absolut 
lige må bestille, inden du klikker videre.

Den effektive
Du har en travl hverdag, både på jobbet 
og i familien og har en aktiv fritid. 
Shoppeturene er sorteret væk, og i stedet 
bestiller du det nødvendige online i 
frokostpauserne eller i bussen.

Hvilken  
nethandler 
er du?

Fra 1. maj kan du opleve den ny A-Klasse i hjertet 
af København, når Mercedes-Benz Danmark slår 
dørene op for en helt ny pop-up-shop på Købmager-
gade. Her vil man kunne komme helt tæt på den 
nye model og dens mange nye features som det 
intelligente infotainmentsystem MBUX. Men du vil 

også kunne komme bag rattet med City Escapes, 
som er en opfordring til at låne en A-Klasse og køre 
på weekendeventyr uden for storbyen. Du kan 
booke en  A-Klasse på cityescapes.dk fra 1. maj.  
De første kører afsted fra 1. juni.
i  mercedes-benz.dk

City Escapes
Lån den nye A-Klasse og smut på eventyr uden for byen. Lyder det som en god idé? Det er det.
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16 Mercedes-BenzMercedes

5

3 4

1 2

Lykkevej Strækningen: Sorrento til Ravello. 
Længden: 38 km på landevej SS 163 mod øst.
Køretiden: Mindst 90 minutter. 

Italien – Amalfi kysten 

4 Nyde
Har du lyst til pizza 
og udsøgt Limoncello? 
Fås hos Trattoria da 
Maria lige bag 
domkirken i Amalfi .  
i  amalfitrattoria

damaria.com

3 Svælge
Perfekt sted for 
romantikere. Praiano 
har nu engang den 
smukkeste solnedgang 
på hele kysten. 
i  comune.

praiano.sa.it

5 Overnatning
Bygget ind i klippen, 
med boblebad med 
havvand og terrasse med 
havudsigt: I “Marmorata” 
går drømme i opfyldelse 
(værelser fra 170 euro).  
i  marmorata.it

1 Lækkerbisken
I tre generationer 
har Gelateria David 
i Sorrento været i 
familiens hænder. Prøv 
tomat-basilikum-isen! 
i  gelateriadavid

sorrento.it

2 Ose
Berømt, storartet og 
alligevel fantastisk: 
Positano. Moden, der 
fremstilles her, er det 
ideelle sommeroutfi t. 
I Viale Pasitea er der 
mange modeforretninger. 

Naturligvis er Amalfi kysten en 
klassiker. Men kørslen på 
Syditaliens drømmevej fra 
Sorrento til Ravello ligner også 
et sandt eventyr: Asfaltbåndet 
bugter sig nemlig gennem 
nåleøjer og smutter igennem 
under fremspringende klipper. 
Mens skærene løfter sig her, 
åbnes udsigten over de dybt-
liggende kyster og det blå 
vand i Salernos bugt. Hver af 
landsbyerne er et stop værd. 
Og skulle det være en souvenir, 
kan citronlikøren Limoncello 
anbefales. Vores tip: Kør fra 
vest mod øst – så du har havet 
på din side. 

Ciao, Minori: Har du lyst 
til en dukkert i havet?  
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24/7 VIP concierge service included in all your frequent travels. 
We have a huge knowledge, competitive prices and high 
service for you.

Business
Travel

Explore and enjoy our world of holidays. 
We offer fantastic customized packages to most areas  
in the world. Voya Travel is with you all the way. 
Contact us at +45 33 34 33 33.

Amilla Fushi 5* deluxe
Ocean Reef House 250 sqm incl. flight and 

halfboard - EURO 4190 per. person
Price valid in May 18

Explore and enjoy our world of holidays. 
We offer fantastic customized packages to most areas 
in the world. Voya Travel is with you all the way. 

Luxury
Holiday Travel

The Art of Travel

Voya Travel  -  www.voyatravel.com  -  info@voya.dk
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Det danske feriebolig- og ejerforeningskon-
cept 21-5 sætter helt nye standarder for ejer-
skab af ferieboliger i udlandet. Hvorfor nøjes 
med en enkelt feriebolig i udlandet, når du 
kan dele 5 ferieboliger på forskellige destina-
tioner, og samtidig slippe for besværlig admi-
nistration og vedligeholdelse?

Hold ferie uden bekymringer
21-5 har fundet opskriften på et enestående 
feriebolig-koncept. Et koncept, hvor man sam-
men med 20 andre familier ejer og deles om 
brugen af 5 ferieboliger rundt om i verden. 

21-5 tager sig af alt det praktiske ifm. boliger- 
ne, herunder bl.a. indkøb af de 5 boliger,  
løbende administration og vedligeholdelse, 
så det eneste, medejerne skal gøre er, at glæ-
de sig til næste ferie. Konceptet har på få år 
sat helt nye standarder for det at eje ferieboli-
ger i fælledskab med andre familier.

Vi har talt med Karen og Knud Sant, som 
har været medejere af en 21-5 ejerforening 
siden 2014.

Hvor ligger de boliger, 
som I er medejere af?
Vi er sammen med 20 andre familier blevet 
ejere af fem ferieboliger. Tre ejendomme i  
Toscana, Mallorca og Chamonix og to lejlig- 
heder i Paris og New York. Vi har holdt ferie i 
dem alle med største fornøjelse.

Hvad er I allermest glade for ved 21-5?
Hele forløbet indtil nu har været særdeles 
spændende og fyldt med positive overraskel-
ser. På introduktionsmødet blev vi orienteret 
om 21-5 konceptet. Det var gennemarbejdet, 
komplet og uden ”hvide pletter”. Der var fuld 
overensstemmelse mellem det skriftlige ma-
teriale og den mundtlige fremlægning. Det var 
overbevisende og tillidsvækkende og har det 
vist sig: Det holder i praksis.

Hvordan er det at eje ferieboliger
sammen med 20 andre familier?
Vi var spændte på at møde de andre fami-
lier i vores forening DK3. Hvem var de? Kunne 
vi identificere os med dem som medejere? 
Endnu en positiv oplevelse. Vi fik endvidere  
på ubesværet vis valgt en bestyrelse, som  

Danske familier har for alvor 
fået øjnene op for et unikt 
deleøkonomisk koncept og nyder 
nu glæderne ved sammen at 
eje 5 udenlandske ferieboliger.

Vi oplever verden fra vores egne 5 boliger...

  

Karen & Knud

Der er mange forDele veD 
køb af en 21-5 ferieboligDel

•  Meget mere for pengene
 Hver bolig koster ca. 4 gange mere end 
 din investering, og du bliver medejer af 
 5 boliger!

•  Ubesværet ejerskab 
 Vedligeholdelsen af boligen og alt det 
 praktiske ordnes af 21-5.

•  Flere oplevelser 
 Med en ferieboligdel har man 5 boliger, 
 hvor man kan nyde livet og få skønne 
 oplevelser året rundt.

•  Glæd venner og familie 
 Man kan altid glæde børn, familie og 
 venner med et ophold i boligerne.

•  Ingen risiko 
 Alle ejendomme i ejerforeningen købes  
 kontant.

• Nemt at sælge igen 
 Det har allerede vist sig, at det er nemt at 
 sælge sin andel igen, hvis man gerne vil det.

 

4 nye 21-5 

ejerforeninger

Udsigt fra Karen & Knud’s 
villa på Mallorca

ANNONCE
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efterfølgende har udført et kompetent og  
værdifuldt stykke arbejde til glæde for os alle. 
Nu var vi spændte på købet af ejendommene.

Har boligerne I er medejere af levet
op til jeres forventninger?
Første video vi modtog fra Toscana var fra en 
hundredårig, faldefærdig landejendom, der 
udefra og indefra lignede det værst tænkelige. 
Men Laila, der foretog optagelserne, kunne se 
muligheder overalt og berettede med begej-
string om hvor godt og attraktivt, det kunne 
blive. Vi lignede et stort spørgsmålstegn, men 
det var utroligt spændende at se, hvorledes det 
lykkes at forvandle ”Den grimme ælling til en 
smuk svane”

Hvordan oplever I boligernes
udemiljø og indretning?
I dag er vi henrykte over en gennemrenoveret,
moderniseret, smuk toskansk ejendom bygget
i travertin af lokale håndværkere med nyanlagt
svømmepøl, afsides beliggende med fantas- 
tisk udsigt over det toskanske landskab. 
 
Ejendommen ligger på en kæmpegrund med 
masser af oliven, vindruer, ferskner, figner, 
brombær, kirsebær, appelsiner og citroner. Ind-
retning og møblering er udført i god stil  
tilegnet formålet og de lokale traditioner.  
Forventningerne til vores første ferieuge i  
Toscana var tårnhøje. Og nu efterfølgende kan 
vi næsten ikke vente på at skulle genbesøge  
vores toskanske ejendom igen til foråret.  

Næsten samme historie gentager sig i en ny 
variant på Mallorca. Fantastisk ombygget ejen- 
dom, bedste beliggenhed med usigt til Mid-
delhavet og indsejlingen til Port d’Andratx. 
Moderniseret bolig i tre etager, bygget ind i 
bjergsiden på en lukket, stille villavej og med 
nyanlagt svømmepøl. Stedet, omgivelserne 
og øen indbyder til mange spændende ople-
velser i fremtiden.

Hvordan oplever I supporten fra 21-5?
Vi har oplevet, at den omsorg og hjælpsomhed 
vi har modtaget fra 21-5 har været fremragen-
de. Det er rart at vide, hvem der i baglandet kan 
forklare, hvor og hvordan f.eks. HFI-relæet slås 
til, hvis vi har overbelastet elanlægget

Hvis I skulle sige tre ting om holdet 
i 21-5, hvad ville det så være?
Jo, 21-5 konceptet holder også i praksis. 21-5 
er lige så genialt, som det er enkelt. Det er et 
glimrende eksempel på tidens trend om dele-
økonomi. Det er en befrielse at slippe for fuldt 
ejerskab og dermed følgende ansvar m.m.

Føler I, at deltagelsen i foreningen 
har været pengene værd?
Med 21-5 er rammerne skabt for at 21 familier 
ubesværet kan udleve drømmen om de bed-
ste ferieboliger med alle deleøkonomiens for-
dele. Så er det op til familierne at tilegne sig 
fællesskabets leveregler for at opnå vedvaren-
de glæde af herlighederne.

For os tjener 21-5 medejerskabet ikke som et 
investeringsformål, men vi kan se ved handel 
med andelene at værdierne er i behold, og lidt 
til …. !

Karen & Knud’s lejlighed i Paris

21-5 a/S
RUNGstedvej 41
2970 HørSHolm 
tlF. 70 26 11 55 
INFo@21-5.dk 
www.21-5.dk

Udsigt fra Karen & Knud’s 
villa på Mallorca

Møderne starter kl. 17.00 og varer godt et 
par timer. På møderne bliver de nye 
foreninger præsenteret og gennemgået, 
og der vil være rig lejlighed til at få besvaret 
spørgsmål. 

Vi får besøg af en 21-5 familie, som kommer 
og fortæller om deres oplevelser ved at 
være med i en 21-5 forening. Efter møderne 
bliver der serveret sandwich og lidt at 
drikke, og der bliver mulighed for at 
hyggesnakke.

Tilmelding til møderne er nødvendig. Se 
mere på vores hjemmeside. Vi glæder os til 
at møde nye potentielle 21-5 familier.

21-5 dk22 Family kr.  1.495.000,- 
21-5 dk23 large kr.  2.195.000,-
21-5 dk24 Grande kr.  3.950.000,-
21-5 dk25 You & Me kr.  995.000,- 

FAktA oM koNceptet

21-5 stifter selvstændige foreninger med  
21 familier, som sammen ejer 5 skønne 
ferieboliger primært i Europa, men også I 
New York. Der er allerede over 400 danske 
familier med i en 21-5 forening, og 21-5 har 
købt knap 100 boliger i udlandet, siden 
den første forening blev stiftet. Det giver 
mening at dele især ferieboliger, da de som 
oftest står tomme langt det meste af året.

Vi har netop åbnet for 4 nye 
21-5 ejerforeninger og holder
åbningsmøder i hele landet.

Se mere på www.21-5.dk

ANNONCE

Karen & Knud på Aiguille du Midi 
med Mont Blanc i baggrunden

Karen & Knud’s chalet i Chamonix 
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Fuld gas i de vildeste biler – og på de største bølger.  
To dage fyldt med action og ekstreme prøvelser var, hvad  
der ventede 36 stjerneambassadører fra hele verden, da 
Mercedes-Benz satte dem i stævne til det årlige Brand 

Ambassador Convention i Lissabon, Portugal. To danske 
repræsentanter fik sig en oplevelse for livet. 

21Marts 2018 Mercedes

Til  
ekstremerne

AF: NIKOLAJ KARLSHØJ
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“Jeg kan godt lide at  
være dér, mennesket  

ikke hører til”
Peter Falktoft

20-31_18MER11044_DK_Bac2.indd   22 9/03/18   18:35



Into the wild. Jetski og 
vandscootere med fuld 
fart hen over det blå vand 
ud for surfermekkaet 
Nazaré. 
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“Jeg var klart mere til 
terrænbanen og 
G-Klassen, som de facto 
er min yndlingsbil.”

24 Mercedes-BenzMercedes

Peter Falktoft (32) var 
stadig praktikant på 
Danmarks Radio, da han 
som den yngste 
nogensinde vandt prisen 
som Årets Stjerneskud. 
Karrieren tog for alvor 
omdrejninger, da han 
sammen med 
studiekammeraten 
Esben Bjerre startede 
radioprogrammet Monte 
Carlo på P3, som blev 
folkekært og blev tildelt 
et utal af priser, blandt 
andet DR’s Sprogpris. 
Peter Falktoft er  
tidligere professionel 
snowboarder og  
var i flere år fast 
kommentator de årlige  
X Games, og han kan 
desuden opleves i 
podcasten Her Går Det 
Godt, som han 
producerer sammen 
med Esben Bjerre.
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“Jeg kan jo godt lide at være dér, hvor mennesket rent 
praktisk ikke hører til, så dag to var lige mig. Vi blev kørt 
ud for at surfe ved Nazaré, og hvis man kender lidt til 
surfing, så ved man, at det er det sted i Europa, hvor man 
finder de største og mest livsfarlige bølger. Og at kalde 
dem for bølger er nok i virkeligheden en underdrivelse 
på olympisk niveau. De er 30 meter høje, når de er størst, 
og der er nok omkring 10 mennesker i hele verden, der 
kan surfe dér. Det siger sig selv, at det var vildt. Vi pad-
lede ikke selv derud, men blev trukket derud af vand-
scootere. Jeg nåede nok at være på boardet i tre sekunder, 
før bølgen tog mig. Men det er nok til, at jeg for altid kan 
tænke tilbage på den dag, da jeg surfede ud for Nazara 
med Garrett McNamara, som jo er sin tids legende. Der 
var mange, som var vilde med racerbanen, men jeg var 
klart mere til terrænbanen og G-Klassen, som de facto 
er min yndlingsbil. Jeg er lidt af en vildmand, når det 
kommer til sådan noget, og det lykkedes mig næsten at 
vælte bilen om på taget, mens en instruktør råbte‚ nein, 
nein, nein‘. Men der skete ikke noget, og bagefter sagde 
instruktøren faktisk, at han var overrasket over, at 
G-Klassen kunne holde til det. Jeg kunne blive ved med 
at køre rundt på de klipper. Men det fedeste ved even-
ten var at møde Mike Horn. Jeg har aldrig mødt så vildt 
et menneske. Altså, manden har rejst hele jorden rundt 
uden anden hjælp end cykel og sejlbåd. Han har været 
på så mange vilde ekspeditioner og besteget så mange 
bjerge, og han begyndte, før topchefer og milliardærer 
begyndte at købe sig til dem. Hvis du tager hans bedrif-
ter og bryder ned én for én og giver dem videre, så er 
der rigeligt til at lave en klub af topatleter. Jeg talte en 
del med ham, simpelthen fordi han er så betagende, men 
også fordi vi begge to går ret meget op i træning, og vi 
fandt ud af, at vi begge har prøvet at blive taget af en 
lavine. Og så giver han sådan nogle vilde bjørneknus, at 
det gungrer i kroppen. Han vader lige ind i dig. Da vi 
blev præsenteret for den nyeste version af G-Klassen, 
hvor vi blev bedt om at deponere vores telefon og gå igen-
nem en metaldetektor, fordi alting var så hemmeligt, kom 
vagterne pludselig rendende, fordi der var én, der havde 
sat sig ind i bilen og startet den. Det var Mike. Jeg elsker 
den mand.”

25Marts 2018 Mercedes

Peter 
Falktoft

 
“Men det fedeste ved 
eventen var at møde 
Mike Horn. Jeg har aldrig 
mødt så vildt et 
menneske.”
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26 Mercedes-BenzMercedes

“Jeg vil altid helst køre 
selv, men lige dér var 

jeg ret vild med at 
være passager.”

Felix Smith
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Når passionen slippes 
løs. Professionelle 
racerkørere som DTM-
kvinden Susie Wolff 
demonstrerede, hvad 
AMG familien er i stand 
til på en bane.
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28 Mercedes-BenzMercedes

Du spørger mig, hvad der var fedt? Der skete jo nærmest 
ikke noget, som ikke var fedt! Den første dag var helt klart 
min favorit. Mercedes-Benz havde nemlig lejet Estoril, 
som er en legendarisk racerbane, og hvor vi som nogle 
af de første fik lov at køre den ny EQ, som er den første 
fuldt eldrevne bil fra Daimler. Som Mercedes entusiast 
er det jo som at være med til at skrive historie. Det var 
vildt fascinerende, også selv om man desværre ikke fik 
lov at køre selv. Jeg havde vildt lyst til at trykke på alle 
knapperne og skærmene. Den er fascinerende. Det er en 
meget anderledes bil, både i design og oplevelse, men jeg 
er ikke i tvivl om, at om 20 år ser bilerne sådan ud. Det 
var en forsmag på fremtiden. Fra elbilen steg jeg direkte 
over i en Mercedes-AMG GT. Og sagde hej til Susie Wolff. 
Hun er en af mine heltinder. Hun er tidligere DTM-kører, 
og hendes mand er chef for Mercedes-Benz’ Formel 
1-team – what’s not to like! Jeg havde fornøjelsen af at 
køre et par omgange med hende på racerbanen. Jeg vil 
altid helst køre selv, men lige dér var jeg ret vild med at 
være passager. Hun ved godt, hvordan det skal gøres. Det 
ved Bernd Mayländer også, for det er ham, der kører safe-
tycar-bilen til Formel 1-løbene. Og Niki Lauda. Som jo er 
en legende. Selv om han ikke siger voldsomt meget, men 
dog lod mig tage et billede sammen med ham. I det hele 
taget var det event en fed mulighed for at møde nogle af 
dem, der tegner Mercedes universet, og samtidig blive 
opdateret på alt det nye, der kommer fra fabrikken. Jeg 
er jo nørd, så lige dén del af programmet fulgte jeg rig-
tig godt med i... Mange af de internationale ambassadø-
rer er enten musikere, store sportsstjerner, racerkørere 
eller ekstremsportsudøvere. Jeg er bare TV-vært, men det 
betød til gengæld, at jeg fik lov at interviewe alle ambas-
sadørerne til det show, som også blev afholdt. Det er men-
nesker, der på hver sin måde lever sin drøm og er nogle 
af verdens bedste til dét, de laver, så det var en kæmpe 
ære – og fedt at være med i familien. Men faktisk var 
selve køreturen derned en lige så stor oplevelse. Jeps, vi 
tog selvfølgelig ikke flyveren som alle de andre. Vi kørte. 
Som man jo gør, når man skal rejse. I en V-Klasse Marco 
Polo, som tog min bror og mig gennem ni lande på 10 
dage. Og nej, vi valgte ikke den direkte vej. Den direkte 
vej er aldrig den sjoveste.

Felix  
Smith

 
“Køreturen i EQ var vildt 
fascinerende. Det er en 
meget anderledes bil, men 
jeg er ikke i tvivl om, at 
bilerne ser sådan ud om 
20 år.”
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29Marts 2018 Mercedes

Felix Smith (41) er en 
af Danmarks mest 
efterspurgte TV- og 
radioværter. Felix 
kickstartede sin karriere 
på ungdomsprogrammet 
Rundfunk på TV 2 og 
skiftede herefter til 
Danmarks Radio, hvor 
han både har lavet radio 
og TV, blandt andet som 
vært på store shows 
som Voice, Danmarks 
Indsamling og Melodi 
Grand Prix. Felix Smiths 
store passion er 
Mercedes-Benz, og han 
købte sin første af 
slagsen som 25-årig. 
“Jeg havde lige fået fast 
arbejde, og det første, 
jeg gjorde, var at gå hen 
i banken og låne nogle 
penge, så jeg kunne 
købe en brugt W123’er. 
Den var mørkegrøn.”
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Et stærkt hold! For 
første gang samlede 
man Mercedes-Benz 
ambassadører fra hele 
verden til ’Race of Life’ 
– et actionfyldt event i 
Lissabon, Portugal.
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Mercedes-Benz er klar til næste generations brændselscelleteknologi med GLC F-CELL.  
Vi prøvekørte en prototype i millionbyen Tokyo, der er verdensførende inden for brintteknologi.   

32 Mercedes-BenzMercedes

En tur i  
fremtidens bil
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D et er et af menneskets store drømme 
at kunne omdanne vand til strøm. 
Alene tanken om det føles både 
inspirerende – og ren. Allerede i 

starten af 1870’erne forudså Jules Verne, den 
franske forfatter og en af science fiction-litte-
raturens stamfædre, i sin roman ’Den hem-
melighedsfulde ø’, at “fremtidens energi er 
vand spaltet af elektrisk strøm. Vand spaltet 
til brint og ilt vil kunne sikre jordens energi-
forsyning i utallige år.” 

Brint er det mindste og letteste af alle 
grundstoffer og har den højeste energitæthed 
pr. kilo blandt alle nutidens anvendte energi-
kilder. Jules Verne tænkte i sin tid ikke på biler 
og trafik, for bogen blev udgivet halvandet årti, 
før Carl Benz opfandt bilen. Inden for mobili-
tet har brint som teknologi længe blot været 
en utopisk drøm, men gennem tiden er der 
kommet prototyper til, og nu bliver brændsels-
celledrevne biler en realitet. Ved hjælp af mil-
jøvenlig omdannelse bliver brint til strøm, som 
kan bruges til at drive elmotorer. 

Tokyo, Japan. Prototypen Mercedes-Benz 
GLC F-CELL glider næsten lydløst gennem et 
af verdens mest trafikerede vejkryds. Det er 
sent om aftenen, men de mange neonreklamer 
skaber næsten dagslyslignende forhold. Efter 
præsentationen af F-CELL på den internatio-
nale biludstilling i Frankfurt er Mercedes-Benz 
nu i gang med de offentlige testforløb. Og der 
bliver lagt mærke til brændselscellebilen på 
turen rundt i Shibuya, som er et af byens mest 
livlige kvarterer. Restauranterne ligger som per-
ler på en snor, og det bugner af døgnåbne barer, 
indkøbscentre butikker, og tusindvis af menne-
sker bevæger sig rundt i nattelivet. Shibuya er 
farverig, støjende, spændende og moderne.

TEKST: JÖRG HEUER
FOTO: JAN VAN ENDERT

 
Tokyo er en af 
verdens mest 
trafikerede storbyer. 
Derfor vil en mere 
miljøvenlig mobilitet 
kunne øge fremtidens 
livskvalitet.
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Prototypen GLC F-CELL midt i Tokyo, i et af verdens mest trafikerede vejkryds.  
Shibuya er farverig, støjende, spændende og moderne.

32-37_18MER11044_DK_Fcell.indd   34 9/03/18   18:37



På tur i den festlige 
bydel Shibuya: 
GLC F-CELL kører 
næsten lydløst 
gennem byen.
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Tekniske data 
Mercedes-Benz 
GLC F-CELL
(prototypemodel)

CO
2
-emission (g/km): 

  0
H2

-rækkevidde ved 
hybridkørsel (NEDC): 

  437 km*
Batteriets rækkevidde ved 
kørsel på batteri (NEDC): 

   49 km
Motor: 

   Elmotor
Batteri: 

  Litium-ion
Brændselsceller: 

   PEM 
(polymerelektrolyt-
brændselsceller)

Nominel ydelse: 
   200 hk (147 kW) 

Drejningsmoment:
   350 Nm

Tophastighed:
   160 km/t  
(elektronisk 
begrænset) 

H2
-tankvolumen:

   4,4 kg (kan anvendes 
ved SAE J2601, 2014 
eller nyere)

Batterikapacitet 
(brutto/netto):

   13,8 kWh/9,3 kWh

* Målt efter TÜV-standarder

På besøg hos en pioner
Japans hovedstad satser på brintbiler. Intet 
andet sted i verden bliver der udvundet så 
megen energi fra brændselsceller og bygget 
så mange brinttankstationer som i Tokyo. 
Frem til 2020 vil Japan investere mere end 330 
millioner euro i infrastruktur og støtte til brint-
biler – og på den måde bane vejen for at gøre 
brint til den mest betydningsfulde energikilde 
på længere sigt. Man overvejer endda at 
omstille en stor del af strømforsyningen til 
brændselscelleteknologi. Landet tæller alle-
rede mere end 200.000 mikro-brændselscel-
lesystemer, som foruden strøm til biler, busser, 
lastbiler, køleskabe og gadelygter også leverer 
varme til beboelsesejendomme og industri-
virksomheder. Og man har allerede bygget 85 
brinttankstationer. Det er ikke mange, men det 
er trods alt rekordmange på verdensplan. 
Japan er pioner inden for en ekstremt lovende, 
men stadig meget krævende teknologi. 

En af de udfordringer, ingeniørerne og for-
skerne står over for, er, at brint er et lille og 
kraftigt diffunderende molekyle. Brint er kræ-
vende at producere, og lagringen og især 
optankningen af biler har længe været en udfor-
dring på grund af den høje kompleksitet.

Allerede i 1975 præsenterede Mercedes-Benz 
imidlertid den første brintdrevne forsøgsbil med 
hybridtank. Derefter har der været eksperimen-
teret med brintvarianter af både A-, E- og V-Klas-
sen. I 2011 lød startskuddet til ’Mercedes-Benz 
F-CELL World Drive’ i Stuttgart: Adskillige 
B-Klasser med brændselscellemotor kørte den-
gang jorden rundt – og beviste således, at brint-
biler er praktisk anvendelige. Efterhånden er 
teknikken modnet, så vi nu tester fjerde gene-
rations prototype af brintdrevne biler. 

F-CELL: Køreprogrammerne 

Hybrid
Elmotorerne forsynes med strøm fra brændselscel-
lerne og batteriet samtidigt.  

F-CELL
Bilen kører kun på brint, brændselscellerne holder 
batteriets opladning på et konstant niveau.

Battery
F-CELL kører kun på strøm, brændselscellerne er 
ikke aktive.

Charge
Brændselscellerne oplader højvolts-litium-ion-batte-
riet under kørslen. 

   
F-CELL er betegnelsen 
for brintbiler hos 
Mercedes-Benz. 
Modellen er endnu ikke 
sat i serieproduktion. 
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Prototypen kører hen 
over Rainbow Bridge, et 
af Tokyos vartegn. 

 
Tankpasseren Mori 
Saroshi bliver nysgerrig, 
da vi kigger forbi med den 
spændende prototype. 
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Teknikken er stadig meget omkostningskræ-
vende, men den øgede masseproduktion vil få 
priserne på de dyrebare komponenter til at falde. 

“Brint fi ndes næsten overalt i verden,” for-
tæller professor dr. Christian Mohrdieck, chef 
for brint/brændselscelleteknologi hos Daim-
ler AG. “Tiden er inde til at bruge denne demo-
kratiske energikilde.”  

Prototypen fra Frankfurt-udstillingen er 
den første bil fra Mercedes-Benz med ’dobbelt 
elmotorkoncept’, som han kalder den kombi-
nerede brændselscelle- og batteriteknik i den 
fuldt elektriske hybridbil. Elmotoren drives 
både ved hjælp af brintbaserede brændsels-
celler og ved hjælp af litium-ion-batteriet og 
kan genvinde bevægelsesenergi ved at bruge 
den såkaldte rekuperation. Prototypen har en 
rækkevidde på 400 kilometer på en tankfuld 
brint, og det tager tre minutter at fylde tanken, 
som rummer i alt 4,4 kilo. Udstødningsgassen 
indeholder kun vanddamp.

Næste dag skinner solen, og vi krydser 
Tokyo Bay via Rainbow Bridge, der er et af 
byens vartegn. Ikke langt fra Tokyo Tower dre-
jer vi ind på en brinttankstation. Den 37-årige 
tankpasser Mori Saroshi byder os velkommen 
med et stort smil. “Jeg har allerede læst meget 
om GLC F-CELL. Jeg kan godt lide den.” 
Saroshi spørger interesseret til dens ydelse, 
tophastighed, rækkevidde – og om den måske 
en dag bliver en del af bybilledet i Tokyo.

Store miljømæssige fordele
Ifølge den aktuelle videnskabelige undersø-
gelse ’Fremtidens energi — bæredygtig mobi-
litet med brændselsceller og H

2
’ kan brugen 

af brint som energikilde forandre mange ting. 
Studiet er foretaget af Shell og Wuppertal 

ELEKTROLYSE: DEN KEMISKE PROCES

ENERGI

PROTONUDVEKSLINGSMEMBRAN 

ANODE KATODE 

ILT

VAND 

BRINT

O2H2

KATALYSATOR 

H2O

   
Tokyo er en driftig 
verdensby, der sjældent 
holder pause. 

Brændselscellen er opbygget som en sandwichkon-
struktion. I midten fi ndes protonudvekslingsmembra-
nen i plastfolie. Membranen er på begge sider belagt 
med et tyndt katalysatorlag og en gasgennemtrænge-
lig elektrode. Den er omgivet af to bipolare plader med 
bittesmå gaskanaler fræset ind i pladerne. Gennem 
disse kanaler strømmer der på den ene side brint og 
på den anden side ilt. Katalysatoren spalter brintato-

met til protoner og elektroner. Protonerne trænger igen-
nem membranen, det gør elektronerne ikke. På den 
måde opbygges der spænding mellem de to elektro-
der. Der fl yder jævnstrøm igennem de to elektroders 
forbindelse. Desuden genereres der varme og vand 
som reaktionsprodukter. I GLC F-CELL er adskillige af 
disse brændselsceller serieforbundet i et modul, der 
fungerer som energikilde (stack) til at drive motoren.
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Institut for klima, miljø og energi. Forskerne 
anslår, at det allerede i år 2050 vil være rea-
listisk at nå op på 113 millioner brintbiler på 
verdensplan. Det vil kunne spare op til 68 
millioner ton almindeligt brændstof og 200 
millioner ton CO

2
 og dermed i betydelig grad 

medvirke til at spare energi og mindske 
udslippet af drivhusgasser. “Men kun hvis 
strømmen til elektrolysen stammer fra ved-
varende energikilder,” forklarer professor dr. 
Manfred Fischedick fra Wuppertal Institut. 
“Det er en forudsætning for at opnå de til-
sigtede miljømæssige fordele ved at bruge 
brintbiler.” 

Vi må dermed erkende, at målet stadig lig-
ger langt ude i fremtiden. Indtil videre findes 
der kun omkring 3.500 brintbiler i verden, 
heraf adskillige i Japan, en del i Vesteuropa 
og i USA – primært Californien. Altså steder, 
hvor man allerede har etableret et netværk af 
brinttankstationer, og hvor man også bygger 
de fleste nye. Udbygningen af infrastrukturen 
i Nordamerika, Vesteuropa og Asien går nu 
betydeligt hurtigere, hvilket Shell-studiet også 
bekræfter. Den tyske forbundsregering frem-
lagde desuden et subventioneringsprogram 
for brændselscelleteknologi i 2015. Selv om 
politikerne, energisektoren og leverandørerne 
af mobilitetstjenesteydelser arbejder tæt sam-
men, er netværket på omkring 40 brinttank-
stationer mellem Hamburg og München 
stadig meget tyndt forgrenet. Alligevel skal 
det inden årets udgang være vokset til 100 
tankstationer, og frem til 2023 endda være 
udvidet til et heldækkende netværk bestående 
af 400 brinttankstationer. Udviklingen begyn-
der for alvor at gå stærkt – og Mercedes-Benz 
er med helt i front med sin brintteknologi. 

Tankbeholdere i undervognen 
Men hvordan fungerer brintbiler egentlig? På 
samme måde som i almindelige Mercedes-Benz 
biler med forbrændingsmotorer er prototypen 
udstyret med køreprogrammerne Eco, Com-
fort og Sport. Under hybriddrift kører moto-
ren på brændselsceller og batteri samtidigt. 
F-CELL-funktionen sikrer, at batteriets oplad-
ningstilstand bliver holdt på et konstant 
niveau ved hjælp af energiforsyning fra 
brændselscellerne. Ved brug af batteridrift 
kører SUV’en udelukkende på strøm fra bat-
teriet. Under opladningsfunktionen oplader 
brændselscellerne batteriet, så du undgår at 
skulle opsøge stikkontakter og ladestationer.

Det indbyggede brændselscellemodul i 
prototypen er en tredjedel mindre end i tid-
ligere modeller og er dermed nu så kompakt, 
at der er plads til det i motorrummet. Sam-
tidig er ydelsen omkring 40 procent højere, 
mens indholdet af platin er mindsket kraf-
tigt, hvilket også gør produktionsomkostnin-
gerne betydeligt lavere. De to tankmoduler 
– der tankes med brintgas med et tryk på 
700 bar – er udstyret med flere beskyttel-
seslag og en kollisionssikring. Desuden er 
de monteret i bilens undervogn, mens bat-
teriet ligger omme bag i bilen. 

Vi sætter kurs mod havnen, hvor vi skal 
sende prototypen videre med skib til Los 
Angeles Motor Show i USA. Det er tid til at 
sige farvel. Vi åbner bagagerummet og kon-
staterer, at batteriet ikke er specielt pladskræ-
vende i forhold til den konventionelle GLC 
– præcis som det også er tilfældet i hybridmo-
dellen med kombineret brændstof- og elmo-
tor. En serieproduceret brintbil ville uden tvivl 
have været Jules Vernes’ drømmebil.

Prof. dr.   
Christian Mohrdieck
Chef for brint- og  
brændselscelleteknologi 
hos Daimler AG

Hvad er det, der fascinerer dig så meget ved 
GLC som brinthybrid?
“At det er en bil med praktisk talt samme ydelses-
mønster som biler med forbrændingsmotor. Des-
uden tager det kort tid at tanke den op, den har en 
lang rækkevidde, og den kræver ikke de store 
ændringer af bilens arkitektur – og så har den en 
miljøvenlig profil. Desuden har vi optimeret tekno-
logien markant i de senere år, og vi har kunnet 
sænke omkostningerne, blandt andet fordi det er 
lykkedes os at sænke andelen af platin med 90 pro-
cent. Andelen af platin i vores brændselsceller er 
nu blot en anelse højere end for en katalysator i en 
almindelig bil. Det er imponerende.”
Hvor vigtig bliver denne motor i fremtiden? 
“Daimler AG har efter min mening brug for både 
brint- og batteridrevne elmotorer for at kunne opfylde 
hele spektret af kundeønsker lige fra delebiler til 
sedanmodeller, SUV’er, varebiler, lastbiler og busser.”

”En miljøvenlig profil”
Interview med ’Mister F-CELL’ hos Mercedes-Benz

Du kan få mere information 
om de første brinthybridbiler 
ved at besøge 
mbmag.me/f-cell

i
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På en ø i Det Indiske Ocean nyder I den friskbryggede morgenkaffe på terrassen, 

mens solen står langsomt op over det turkisblå hav. Langs stranden rejser maje-

stætiske palmer sig. Og ud over lyden fra en kokosnød, der i ny og næ beslutter sig 

for at dratte ned akkompagneret af havets skvulpende bølger, er her totalt stille. 

Tankerne ledes unægteligt hen mod Maldiverne. Eller Mauritius. Eller Seychellerne. 

Hvad er egentlig forskellen?

DRØMMEN OM 
DET INDISKE OCEAN

VI FINDER DET, DU IKKE FINDER

Mercedes Magasinet 23.marts drømmen om det indiske Ocean 430x270mm  .indd   All Pages
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MALDIVERNE – ROMANTIK PÅ PÆLE
Det giver et sug i maven, når I flyver ind over 
Maldivernes mange små atoller. Tænk, at der 
findes noget så naturligt og så smukt, som må 
betrædes. Men det må det. Og i det øjeblik I 
mærker det bløde sand mellem tæerne, kan I ikke 
forestille jer at skulle forlade øen frivilligt igen.

I bor i luksusvillaer på pæle med havudsigt så 
langt, øjet rækker. Her fordyber I jer i hinanden. 
I slapper af på terrassen med en god bog. 
Svømmer og snorkler mellem farverige fisk 
og smukke koralrev. Senere på dagen dyrker I 
måske yoga på den kridhvide sandstrand eller 
besøger spaen. 

Det gør I fra morgen til aften. I de smukkeste om-
givelser. Lader jer forføre af naturen, slapper af, 
nyder hinanden og bliver vugget i søvn af havets 
milde bølgeskvulp mod pælene under jeres villa.

MAURITIUS – LUKSUSLIV OG NATUROPLEVELSER
I modsætning til Maldivernes flade blå tager 
vulkanøen Mauritius imod jer med et orgie af 
grønt. Sukkerrørsplantager og små bjergtoppe. 
Tropiske skove med langhalede makak-aber 
og smukke vandfald. Og længere mod syd  
nationalparken Vallée des Couleurs’ lavaland-
skaber i alle regnbuens farver.

Men I er selvfølgelig ikke på eventyr hele tiden. 
Slæng jer i en solseng under en kokosparasol 

på den endeløse sandstrand. Nyd de lune 
bølger. Og nyd det luksuriøse resortliv med 
alt, hvad det indebærer af gennemført forkæl- 
else. Gastronomi i topklasse og en hjertevarm 
service, der afspejler øens imødekommende 
befolkning.

Når mørket trænger sig på, synker I ned i de 
bløde loungemøbler på jeres terrasse, lytter til 
cikadernes sang og lader dagens oplevelser 
forankre sig.

SEYCHELLERNE – EVENTYR I PARADIS
Palmer så høje som Rundetårn skygger for den 
ufatteligt blå og skyfri himmel. Som I går gennem 
Vallée de Mai, er det let at forstå, hvorfor de 
første opdagelsesrejsende troede, at dette sted 
var Edens Have.

Hver gang I kommer til en ny ø på Seychellerne, 
er det som at træde ind i et nyt kapitel i fortæl-
lingen om Paradis. Strandenes karakteristiske, 
bløde granitklipper. Koralrevene med utallige 
stimer af farverige fisk. Sjældne, eksotiske fugle, 
kæmpeskildpadder, der trækker tunge spor i 
sandet, og deres søvnige unger, der titter frem 
af deres sandskjul for at kæmpe sig ned mod 
vandkanten. Seychellerne er en vifte af enestå-
ende indtryk og eventyr.

Seychellerne er også små, lokale pensionater 
og nogle af verdens mest unikke luksusresorts. 
Og uanset hvor, I vælger at bo, kan I møde den 
spændende kreolske kultur på markeder, planta-
ger og lokale restauranter.

PLADS TIL AT DRØMME
Måske I sidder og dagdrømmer lidt nu. Det for-
står jeg godt. For selv om Maldiverne, Mauritius 
og Seychellerne ved første øjekast ser meget ens 
ud, så byder hver ø på sit eget paradis med helt 
unikke oplevelser. Tal med jeres rejserådgiver 
om, hvor jeres næste drømmeferie i Det Indiske 
Ocean skal gå hen.

I bor i luksusvillaer på pæle 

med havudsigt så langt, øjet 

rækker. Her fordyber I jer i 

hinanden. I slapper af på 

terrassen med en god bog. 

Svømmer og snorkler 

mellem farverige fisk og 

smukke koralrev. 

nyhavn.dk 
tlf.: 33 18 88 54
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Agger, 
livet og 
døden

Vi kørte en tur med Anders Agger og 
lod den 53-årige dokumentarist tale 
om halvfjerdserne, om forårsforelskelse, 
om døden – og om at ødsle med livet 
uden at ødsle med pengene.

AF: NIKOLAJ KARLSHØJ
FOTO: ULRIK JANTZEN
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D u kender ham på stemmen. Den bløde, rare, 
nysgerrige og måske en anelse langsomt for-
tællende reporter, der bliver ved med at tage 
os rundt i landet for at give et indblik i livet 

hos alt fra de kongelige til det lokale samfunds trumme-
rum i en vindblæst landsby på Vestkysten. Siden han fik 
lov af cheferne på Danmarks Radio i halvfemserne, har 
Anders Agger taget os med rundt og skildret danskerne, 
fra de rige til de fattige, de vilde, de anderledes, de helt 
almindelige og dem, der snart skal dø. Det var i opfølge-
ren til firserdokumentaren ’Heavy Agger’, at Anders 
Agger – og nej, han har faktisk intet med den meget lille 
by ved vesterhavskysten at gøre – viste, at han kan få 
mennesker til at åbne sig. Og så elsker han at køre bil, 
især en solrig forårsdag med hænderne om rattet i sin 
elskede Mercedes-Benz 350 SL på vejene omkring hjem-
byen Ringkøbing. En klassiker, der er født i halvfjerd-
serne, da Agger selv voksede op.

“Jeg kommer jo fra en en stor familie, hvor man ret 
ofte mødtes, hvor man foldede hænderne ved bordet, og 
hvor man sang aftensalmer og røg cigarer i stuen og talte 
med hinanden i stedet for at se fjernsyn. Og så kørte man 
hjem. Sådan foregik mange lørdag aftener hos min far-
mor og farfar. Det kan godt lyde lidt mørkt og indremis-
sionsk, men jeg husker det som et lyst hjem. Og et stærkt 
fællesskab. Min far havde seks brødre. Min mor havde 
10 søskende. Og jeg selv er den yngste af tre brødre, så 
det har altid handlet om at indordne sig og få det til at 
fungere. Ikke på den hårde måde. Vi har fået meget 
næstekærlighed både af vores mor og far.”

Hvordan så din barndom ud?
“Jeg er jo barn af halvfjerdserne, så det var meget orange 
og med hessian på væggene. Hipsterne ville gå i koma, 
hvis de så vores hjem dengang. Men det var ikke æste-
tisk på nogen måde. Det var bare halvfjerdserne. Og det 
var præcis det samme med vores biler. Mine forældre 
kørte italiensk, men det var ikke italiensk på den fede 
måde. Bilen var bare noget, som skulle føre os et eller 
andet sted hen. Jeg er født ved Lemvig og voksede op i 
Juelsminde ved Horsens. Jeg husker bagkanten af olie-
krisen, bilfri søndag og tomme gader, som du kunne løbe 
og lege på. Der var en snert af undergang i bevidsthe-
den, man skruede ned for varmen og lukkede stuerne af. 
Man sparede. Der var intet som helst ekstravagant over 
den tid, men jeg var jo barn, så jeg koncentrerede mig i 
virkeligheden bare om at gå i skole og spille fodbold. Da 
halvfjerdserne blev til firserne, blev det endnu mørkere, 
bare på en anden måde. Punkmusikken kom, og der blev 
et større skel mellem de konservative, som jo får mag-

ten med Schlüter, og så det meget venstreorienterede 
Danmark. Det sker lige på det tidspunkt i min ungdom, 
hvor man begynder at tage stilling til sig selv politisk, 
og jeg finder mig selv lidt imellem det hele. Vi bor nu i 
Vestjylland, hvor min far fik job som skoleinspektør, da 
jeg var 13-14 år. Jeg har langt hår og smækbukser og lig-
ner en hippie, men samtidig interesserer jeg mig for fod-
bold og synes, at biler er utrolig fascinerende. Mine to 
storebrødre havde lært mig at høre Deep Purple, The Eag-
les og Simon og Garfunkel, men så møder jeg pludselig 
Depeche Mode og Simple Minds og bliver sådan lidt 
nykonservativ. Poul Schlüter kommer til magten efter 
alle kriseårene med Anker Jørgensen, og opsvinget lurer 
derude, så alle tænker, at det skal nok gå.”
Så du skifter stil, eller hvordan?
“Fuldstændig. Jeg laver et sceneskift fra at gå i smækbuk-
ser og batiktrøjer til Matinique og rullekrave. Det skete 
over en nat, og mine venner fra dengang griner stadig ad 
det i dag. Vi taler begyndelsen af firserne, og jeg går i gym-
nasiet, så der bliver virkelig lagt mærke til det.”
Det lyder meget voksent.
“Det blev jeg også ret hurtigt. Jeg var stadig i starten af 
tyverne, da jeg møder den her kvinde, som har to børn i 
forvejen, så jeg går direkte fra diskotek og fodbold til at 
være familiefar. Det var lidt som et omvendt oprør, men 
det passede mig helt fint. Jeg måtte stadig gerne spille fod-
bold og gå i byen med drengene. Min kæreste var nogle 
år ældre end mig og vidste godt, hvad jeg havde brug for. 
Det gav vores forhold en ikke uvæsentlig styrke.”
Hvordan ender du som journalist?
“Jeg starter faktisk med at få job som sælger i et super-
fedt tøjfirma. De ansætter mig, fordi jeg kører direkte ind 
fra gaden og siger, at deres tøj er det fedeste i hele ver-
den, og om de ikke har lyst til at ansætte mig som sæl-
ger. Foran mig sad den her Østerbro-dreng af en 
salgschef, og jeg må have imponeret ham, for han ender 
med at tilbyde mig jobbet. Men allerede da jeg kom hjem 
fortrød jeg det hele, for det gik alligevel lidt for stærkt, 
og ham salgschefen havde allerede meldt på mig ind på 
Handelshøjskolen i Aarhus. Han var simpelthen så 
ordentligt et menneske, og jeg havde enormt dårlig sam-
vittighed, da jeg måtte ringe til ham og sige undskyld, 
og at det var gået for stærkt, og at jeg havde været bag-
stiv og så videre. Men så sagde han noget, som jeg 

 
To ting, der betyder 

noget for Anders Agger: 
Vestjyllands natur og 
hans røde Mercedes 

350 SL fra 1973.

“Jeg er vokset op i en familie, 
hvor man foldede hænderne 

ved bordet og sang 
aftensalmer og røg cigarer” 

Anders Agger
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Om Anders Agger
Anders Agger (53) er født i  
Bøvlingbjerg ved Lemvig og vokset 
op i Juelsminde ved Horsens og 
senere i Vestjylland, hvor han bor i 
dag. Han er den yngste af tre brødre 
og flirtede med fodbolden og bioke-
mistudiet, før han blev ansat som 
journalist på Dagbladet  
Ringkøbing-Skjern. Han bliver ansat 
som sportsjournalist på regionalradi-
oen i Holstebro og kommer til Dan-
marks Radio i slutningen af firserne. 
Han får sit gennembrud med doku-
mentaren ’Heavy Agger – 14 år 
senere’ og gør det med årene nær-
mest til sit varemærke at skildre livet 
hos danskerne i alle lag af samfun-
det med reportageserier som  
’Agger Indefra’ eller prisbelønnede 
programmer som ’Sømanden og juri-
sten’, der er kåret som den bedste 
dokumentar i DR’s historie.

“Jeg elsker storbyen, men jeg elsker 
også landet og Vesterhavet og Ring-
købing, hvor jeg bor. Det er sådan et 
lille, velfungerende samfund i en 
utrolig smuk, gammel by. Og jeg 
lærer aldrig at forstå den evige snak 
om udkantsregionerne og hvor man 
skal bo og hvor man ikke skal. Så 
stort er Danmark altså heller ikke. 
Det tager mig tre timer at køre fra 
mit hus i Ringkøbing til DR Byen i 
København. Hvad er problemet?” 
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“Det gik stærkt.  
Da jeg var 25 år, 

havde jeg tre børn og 
en husleje at betale.” 

Anders Agger
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vil være ham evig taknemmelig for: ’Det er helt i orden, 
Anders. Du tog chancen, og det skal du ikke være ked 
af.’ Jeg kan stadig huske hans navn.”
Så du bliver journalist i stedet?
“Ja, men inden da lavede jeg lige en afstikker til bioke-
mistudiet i København, som ikke var nogen voldsom suc-
ces, og jeg vender hjem med en kæmpe studiegæld, som 
jeg begynder at arbejde af som pædagogmedhjælper i en 
børnehave. Det er dér, jeg møder Lissa, som er seks år 
ældre end mig, og har de her to små børn i forvejen. Hun 
bliver gravid, og da jeg står med min søn i armene på bar-
selsgangen og mine to papbørn ved siden af, er det tid til 
at tage ansvar. Jeg er 25 år, men har allerede tre børn og 
husleje, og jeg havde ganske vist søgt ind på Journalist-
højskolen, men ender med et vikariat på Dagbladet Ring-
købing-Skjern, hvor jeg kommer ind på overenskomst og 
tjener ret godt. Dét ser jeg ikke den store grund til at lave 
om på. Det er på det tidspunkt, jeg køber en Mercedes 190 D. 
Det var den samme model, som Michael Laudrup havde 
købt, da han skiftede fra Brøndby til Lazio i starten af fir-
serne, og lige siden havde jeg drømt om sådan én. Den 
var rød. Og en lidt anden stil, end man ville forvente for 
en 25-årig. Mine venner forstod mig uden tvivl ikke, men 
den var bare så fin. En decideret modsætning til den dele-
bil, vi havde haft på drengekollektivet, og som vi kaldte 
for Leif, og som alle var ligeglade med og behandlede der-
efter. Samtidig var den noget helt andet end de biler, jeg 
selv var vokset op med. Jeg kan især huske én bestemt bil, 
som var ved at dræbe hele familien. Det var sådan en polsk 
bygget Fiat-model, og en dag, da min far trækker ud for at 
overhale, sker der ingenting. Vi flytter os simpelthen ikke, 
og den modgående trafik kommer tættere og tættere på. 
Vi når lige at komme ind, inden det hele går galt. Sådan 
noget skete aldrig med min 190’er.”
Du kommer aldrig ind på Journalisthøjskolen, men 
ender alligevel som journalist på TV Avisen efter en 
afstikker til regionalradioen i Holstebro. Hvordan 
kom du i gang med dokumentar?
“På TV Avisen begyndte mine indslag at blive mere og 
mere antropologiske og handle om dig og mig i stedet for 
om politik og Mellemøsten. Det var meget anderledes, men 
de tog mig med over på 21 Søndag, hvor jeg fik lov til at 
lave nogle indslag i bunden af programmet om stemnin-

ger og følelser, og om, hvordan vi lever med hinanden og 
sådan noget. Det interesserede mig helt vildt, selv om det 
lige til at begynde med var akavet at sidde på redaktions-
møderne med de dér gamle og virkelig, virkelig velrenom-
merede Jens Nauntofte-typer, som bare sad og gloede tomt 
på mig, når jeg sagde, at jeg godt kunne tænke mig at lave 
noget om forårsforelskelse. Men det virkede. Seerne rea-
gerede voldsomt positivt på det program om forårsforel-
skelse, som jeg egentlig havde fået idéen til, fordi jeg havde 
en ven, som var hoppet ud af et forhold og mødt en 15 år 
yngre kvinde. Det var noget med skilsmisse og sammen-
bragte børn, og jeg tænkte, at han jo var sindssyg, og at 
det var en trussel mod det liv, som man selv gik og levede. 
Jeg tænkte virkelig meget på det, og så besluttede jeg at 
sætte et program sammen, som skulle handle om grund-
følelsen ved at blive forelsket igen, og hvad det gør ved én. 
Jeg fandt en pige fra Gladsaxe Gymnasium, en midald-
rende kvinde og en 92-årig, som allesammen var forelsket 
på hver deres måde. Det hele blev klippet sammen, og så 
sad Peter Lund Madsen og fortalte, hvad der foregår oppe 
i éns hjerne, når man bliver forelsket. Det var det. Der var 
ikke mere. Men vores mailboks eksploderede. Seerkurven 
lavede simpelthen et knæk. Jeg tror, at vi ramte noget, som 
folk tænkte kunne være dig eller mig.”

 
Anders Agger er vokset 

op i Juelsminde, men 
flyttede senere til 

Vestjylland med sin 
familie. I dag bor han i 

Ringkøbing.
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Handler det om vores nysgerrighed over for 
hinanden?
“Aner det ikke. Dit bud er lige så godt som mit. En del af 
det skyldtes nok, at de her indslag begyndte, før der var 
noget, som hed Twitter, Instagram og Facebook. Og det 
var ikke fordi, at indslagene var vigtigere end folketings-
valg og Palæstinakonflikten, men jeg tror, at folk har det 
godt med at blive mindet om, at verden ikke er så firkan-
tet. Nogle gange vil man gerne se noget, hvor der ikke 
er facit eller konklusioner. Noget, som man kan selv kan 
fortolke. Helt enkelt handler det jo bare om, at jeg ople-
ver et eller andet i min nærhed, som jeg tager op og over-
sætter, og så lader jeg andre fortælle historien. Det er i 
virkeligheden ret banalt, og den form for journalistik var 
der ikke den store interesse for dengang.”
’Heavy Agger – 14 år senere’ var din debut som doku-
mentarist og er en opfølger til firserdokumentaren 
om en flok unge, der går og keder sig i et lille sam-
fund på Vestkysten, hvor alle kender alle, og hvor der 
ikke sker en pind. Til at begynde med sidder man jo 
og griner af de her mennesker, indtil man indser, at 
de jo faktisk er ret normale.
“Præcis. Det interessante er jo, at de her mennesker, som 
ser så anderledes ud og lyder så anderledes end mange 
andre, er lige så moderne i deres hoveder og venskaber, 
som dem, der kommer fra Klampenborg eller Aarhus C. 
Det er lidt af en befrielse. Jeg oplevede også, at folk, der 
kommer fra små samfund, ofte får tingene til at fungere. 
De har sådan en indbygget tolerance. Der er måske én, 
der er småskør, én der er indremissionsk og én, der hører 
dødsmetal. Men alle ved, at de bliver nødt til at finde ud 
af det sammen, for de går jo alligevel op ad hinanden hele 
tiden. Det er jo også en metafortælling. Vi bruger så meget 
energi på at fortælle hinanden, hvor vi skal komme fra, og 
hvordan vi skal se ud. Så er det jo fedt, at de her menne-
sker fra Agger findes og fortæller noget helt andet. Jeg har 
stadig kontakt med de personer, jeg mødte i dokumenta-
ren, og det er verdens mest kærlige og betænksomme 
mennesker. Der var i øvrigt kun én fra gruppen, der flyt-
tede fra Agger, og ham kalder de stadig for Judas.”
I ’Sømanden og juristen’ følger du livet på et hospice, 
og programmet blev kåret som den bedste dokumen-
tar i Danmarks Radios historie. Hvad skyldes det?
“Jeg tror, det har noget med tiden at gøre. Programmet 
er egentlig lavet, fordi min bedste ven begik selvmord. 
Det var der en masse forskellige grunde til, men faktum 
var, at ingen af os havde set det komme, og tilbage var 
et kæmpe chok hos familie, venner og kollegaer. Jeg var 
med til at bære ham ud af kirken, og jeg oplevede natur-
ligvis en enorm sorg, selvom jeg jo stod i tredje række i 

forhold til dem, som var helt tæt på. Tre dage før han tog 
sit eget liv, havde han siddet på vores terrasse og druk-
ket kaffe. Han var sygemeldt med stress, men ingen af 
os anede, at han var så langt ude. Jeg fik sådan en lyst 
til at lave et program om det, man aldrig får sagt. Og der-
for måtte jeg hen et sted, hvor man har tid til at sige det. 
Altså et sted, hvor man ved, at man snart skal dø. Så jeg 
tog til et hospice uden for Ringkøbing. Jeg blev ansat som 
frivillig, for modsat alle de andre programmer, jeg har 
lavet, følte jeg ikke, at jeg bare kunne sidde og se på. Jeg 
fik en aktiv rolle og gik ture med de indlagte, hentede 
kaffe og mad og den slags. Og så endte det med, at nogle 
af dem godt ville være med i programmet. Den ene var 
jurist, og på stuen ved siden af ham boede en sømand. 
Og senere kom også en vognmand til. Dét, der overra-
skede mig, var, at forstadiet til døden, i hvert fald, når 
man har det, som de havde det, er ret udramatisk. Jeg 
oplevede ikke den dér dødsangst, som jeg altid har grub-
let over. Eller folk, der pludselig anfægtede gud og fami-
lie. Det hele var ret fredfyldt.”
Hvad gør et program, som handler om døden, så 
populært?
“Jeg tror, det blev populært fordi, det på en eller anden 
måde var et opgør med tiden. Det blev lavet på et tids-
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www.executivecognito.com

N Æ R H E D       F O R T R O L I G H E D      U D B Y T T E  

    Min navn er Henrik Rasmussen. 
Jeg har i knapt 30 år stået i spidsen 
for Danmarks største kulturbegivenhed 
med 130.000 deltagere, Roskilde Festival. 
Jeg kender betydningen af, hvad et unikt 
fællesskab, nærhed og fortrolighed 
betyder for udbyttet.
Da jeg i efteråret 2016 valgte at stoppe som 
CEO i Roskilde Festival-gruppen, var det med 
ønsket om at hellige mig et bestyrelsesliv, 
hvor jeg med min betydelige viden og 
mangeårige succes med at drive stærke 
fællesskaber, kunne finde nye udfordringer 
og give videre af mit store erfaringskatalog.
Jeg blev derfor meget glad, da jeg i 2016 
fik mulighed for at blive bestyrelsesformand 
i Executive Cognito. 
Jeg tog med stor ydmyghed imod tilbuddet, 
for her genfandt jeg de væsentligste værktøjer 
for udbytte gennem høj involvering fra både 
virksomhed og deltagere via stor nærhed 
og fortrolighed.

”
”
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punkt, hvor alle gik amok i Chris MacDonald og livsstil 
og karriere og broccoli og maratonløb. Det meste af det, 
vi så på, handlede om forfængelighed. Og så kom det her 
program om tre mænd, der ventede på at dø. I bedste 
sendetid. Lige efter Hammerslag. Det rykkede ved folk.”
Du har efterhånden talt med en del mennesker. Hvad 
har gjort mest indtryk på dig?
“Det bliver jeg nødt til at sige var mine samtaler med de 
mennesker på det hospice. Jeg har også været inden for 
murene på Kongehuset, hvor jeg fik lov til at være med 
gennem et helt år, men jeg tror ikke, jeg kommer til at 
lave noget, hvor jeg er så tæt på noget, som jeg var på 
det hospice.”
Hvad ville du selv gøre, hvis du fik tre måneder at 
leve i?
“Jeg vil komme det spørgsmål i forkøbet og sige, at jeg 
håber, at jeg aldrig kommer til at fortryde noget, jeg ikke 
fik gjort. Det er jo den evige sandhed, men det går nok 
for alvor op for mig på hospicet, da jeg møder Helge. 
Helge var engang min nabo, og pludselig ligger han inde 
på stuen. Jeg fik et chok. Og han sagde alt det klassiske 
med, at han ikke havde lavet andet end at spinke og spare 
hele sit liv, og at han aldrig havde nået at bruge pengene 
til noget. Der var sådan en ærgrelse over det, han sagde. 
Jeg tror, at dét, som vi kan kalde for den forholdsmæs-
sige generøsitet, er noget, jeg har taget med mig derude-
fra. Man skal ødsle med livet, uden at ødsle med pengene. 
Selve grundtanken om, at man skal dø, den forliger man 
sig ikke med, uanset om man er 88 eller 38. Men jeg 
oplevede, at man forsoner sig i tiden op til. Det var ret 
iøjnefaldende. Folk var cool. Folk var rolige. Og relativt 
klare til det sidste.”

Nok om døden. Mere om livet. Og din røde Mercedes, 
som du købte, da du fyldte 40. Det lyder som den stør-
ste kliché.
“Det er det også, og jeg fik nogle kærlige hug for det, men 
jeg gad simpelthen ikke vente, til jeg var 65, før jeg gjorde 
det. Det er en 350 SL fra 1973, så det er en af de allerfør-
ste årgange. Jeg elsker hvert et sekund, jeg kører i den. 
Den er coloradorød med beige kabine. Ufattelig smuk. Jeg 
har af uforklarlige årsager overvejet at skille mig af med 
den, men det råbte mine sønner nærmest ind i hovedet på 
mig, at jeg skulle droppe. Den har manuel gearkasse, hvil-
ket er lidt af et særsyn for modellen, men det har så den 
fordel, at den føles lidt kvikkere. Jeg har drømt om den, 
siden jeg så Bobby Ewing køre rundt én i Dallas, så lige-
som med 190’eren synes jeg, at der var noget fint i, at jeg 
også fik en SL. Men jo, det er da en kliché. Og Berlingske 
snuppede den med det samme og brugte ord som eksi-
stenskrise, men sådan var det slet ikke. Jeg kører i den fra 
forår til efterår, og jeg ville egentlig gerne bruge den hver 
dag, men jeg kører for ofte på tværs af landet til, at det er 
realistisk. Men når jeg bruger den, så bliver den brugt. Og 
så får den lov at stå udenfor. Jeg kører den ikke ind i gara-
gen og pudser den hver gang, jeg har brugt den.”
Har du gerne villet noget andet med livet?
“Jeg drømte jo om at blive professionel fodboldspiller 
engang, og jeg nåede at spille på relativt højt niveau i 
AGF et par år for at finde ud af, om det var dét, jeg skulle 
satse på. Det var det så ikke. I stedet blev det noget andet. 
Og jeg føler mig enormt privilegeret over at kunne sige, 
at mit arbejde er vildt fascinerende.”
Er der et program, du drømmer om at lave?
“Det er der. Jeg drømmer om at samle Kronprinsen, 
Michael Laudrup og Kim Larsen. Tre store personlighe-
der, som betyder enormt meget for enormt mange dan-
skere. Det fine i det er, at Laudrup har en kæmpe respekt 
for Kongehuset og er vokset op med Gasolin. Kronprin-
sen er både fan af Laudrup og af Gasolin, og Kim Larsen 
er voldsomt fodboldinteresseret og tog gerne toget til Ita-
lien for at besøge Preben Elkjær, dengang han spillede i 
Verona. Det kunne være så stort at samle dem, og det 
lykkedes også for mig for nogle år siden – næsten. Laud-
rup havde sagt ja, og det havde Kronprinsen også. Den 
eneste, vi aldrig hører fra, er Kim Larsen. Men det skal 
nok lykkes.”

“Jeg føler mig enormt 
priviligeret over at have et 
arbejde, som jeg synes er 

vildt fascinerende.” 
Anders Agger
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Las Vegas

TEKST: FELIX BREUER  
ILLUSTRATION: JINDRICH NOVOTNY

Intelligent World Drive: Mercedes-Benz har testet 
de selvkørende assistentsystemer i S-Klassen over 
en teststrækning på mere end 10.000 kilometer og 
over fem kontinenter. Den verdensomspændende 
testkørsel gav vigtige svar på, hvor langt fremme 
man er med teknikken.

På 
verdensturné
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Jochen Haab Teamchef 
for testkørsel hos 
Mercedes-Benz og 
deltager i testkørslen 
Intelligent World Drive.

Det særlige ved de tyske kørselsforhold er 
de enorme hastighedsforskelle på motorve-
jen. Man kan selv ligge med 130 kilometer i 
timen og være i gang med at overhale en last-
bil, mens en bil hurtigt nærmer bagfra med 
over 200 kilometer i timen. Bilens radar har 
en rækkevidde på 80 meter bagud og 250 
meter fremad. Stereokameraet kan se 500 
meter frem, heraf endda 90 meter i 3D. Er 
det en lang nok rækkevidde? Hvor lang tid 
har systemet til at reagere efter at have regi-
streret den bil, der nærmer sig med høj fart? 
Og hvad skal systemet gøre for at undgå en 
ulykke? Nutidens krav fra kunderne er, at 
systemet skal reagere beslutsomt, men kun 
når det er absolut nødvendigt.

“Vi oplevede regnvejr og køkørsel, 
vejarbejde og medtrafikanter, der 
kørte ekstremt stærkt. Alt sam-
men noget, der er hverdag på de 
tyske motorveje.”

“I Kina er ’mapping’ den helt store 
udfordring: Hvor er jeg? Hvis du 
skal undgå at fare vild, er det ofte 
ikke nok kun at bruge GPS’en. Og 
det er krævende for vores systemer.”

Den tætte trafik, adskillige to- og trehjulede 
køretøjer, forræderiske zebrastriber på vej-
banen (som i virkeligheden er beregnet til at 
vise sikkerhedsafstanden) og parallelle vej-
baner med forskellige fartgrænser: Sådan er 
hverdagen i den kinesiske trafik. På turene 
gennem Shanghai blev det især tydeligt, at 
det er nødvendigt at have kortdata, som er 
nøjagtig helt ned til mindste detalje. Når flere 
motorveje krydser hen over hinanden, kan 
bilen pludselig ikke længere orientere sig. I 
store vejkryds er der ofte slet ingen vejba-
neafmærkninger, som kameraerne kan regi-
strere. Bilen kan ikke positionere sig uden 
omgivende trafik og ville simpelthen bare 
køre ligeud, hvis den var i tvivl. Og det er 
også nødvendigt at tage højde for, at selvkø-
rende biler skal kunne udføre kurvekørsel 
på samme måde som kineserne, nemlig ved 
at bremse inde i kurven og derefter accele-
rere. Når europæere kører gennem sving, 
accelererer de allerede inde i kurven. Den 
slags kulturelle forskelle er vigtige at få styr 
på, hvis selvkørende biler skal blive accep-
teret som et fuldgyldigt alternativ.

I ntelligente biler, der selv kan bevæge sig 
sikkert igennem trafikken – dét er visi-
onen om selvkørende biler. Men hvad er 
muligt med den teknik, vi har i dag? Det 

begav et team fra Mercedes-Benz sig ud i ver-
den for at afprøve. Turen varede fra septem-
ber 2017 til januar i år, og teamchef Jochen 
Haab kan slet ikke skjule sin begejstring, 
mens han fortæller om Intelligent World 
Drive. Han og hans kolleger blev positivt over-
raskede over, hvad den serieproducerede 
S-Klasse allerede i dag er i stand til at klare 
med sine intelligente assistentsystemer. Og 
samtidig erfarede testteamet, at der stadig er 
meget, der skal gøres, og at udviklerne står 
over for at skulle finde svar på en række kom-
plekse udfordringer i de kommende år. 
“Formålet var at udsætte bilen for forskellige 
situationer og derved indsamle viden,” for-
tæller Haab. “Vi kan således bruge de ind-
samlede data til at videreudvikle vores 
systemer.” Rejsen begyndte i Frankfurt til 
den internationale biludstilling og fortsatte 
via Shanghai til Australien, Sydafrika og 
USA. Jochen Haab fortæller om de forskel-
lige prøvelser, S-Klassen blev udsat for.

Frankfurt / Tyskland

Shanghai / Kina
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“Teknikken må ikke virke forstyr-
rende, men den skal kunne analy-
sere kaotiske situationer korrekt i 
løbet af ekstremt kort tid.”

Trafi kken i Sydafrika er uoverskuelig: Fod-
gængere på motortrafi kveje og højst overra-
skende kørsel fra medtrafi kanterne er en del 
af hverdagen. I Cape Town oplevede testkø-
rerne at køre 100 kilometer i timen på motor-
vejen og samtidig møde en modkørende 
cyklist i det blot få centimeter brede nødspor. 
På en serpentinvej syd for byen var asfalten 
så tilsandet, at kameraerne ikke længere 
kunne registrere ruten. Imidlertid mestrede 
bilen næsten helt selv at styre sig vej igen-
nem utallige sving på kystvejen.

Blinkende fartbegrænsninger på elektroni-
ske skærme, ekstremt lange lastvognstog i 
outbacken, kænguruer, der hopper uventet 
over vejen og en helt speciel højresvingsre-
gel i Melbourne – kaldet ’hook turn’, hvor 
man først må dreje ind over sporvognsskin-
nerne, når der er grønt for den tværgående 
trafi k. Det, der kræver gode nerver hos men-
nesker, er en yderst kompleks udfordring for 
systemerne – selv mange lokale bilister fore-
trækker at dreje tre gange til venstre for at 
undgå brug af den berygtede ’hook turn’-re-
gel. De blinkende LED-cirkler med fartgræn-
ser bearbejdes af menneskets hjerne, men 
for systemerne er de en lidt for stor mund-
fuld. Og hvordan kan vi lære bilen at reagere 
på dyr uden at bringe personerne inde i bilen 
i fare? Det er et spørgsmål om at registrere 
et objekts dimensioner tidligt og baseret på 
dette straks at fi nde en situationstilpasset 
strategi for at undgå en ulykke.

“Den langsomt fl ydende trafi k er 
nærmest ideel for selvkørende 
biler, og fra et teknisk synspunkt 
ligger hverdagskørsel under disse 
forhold ikke langt ude i fremtiden.”

Der køres ikke vanvittigt stærkt på de ame-
rikanske freeways og highways. Det er nemt 
at følge trafi kken, og der er ikke store hastig-
hedsforskelle. Imidlertid er der mange infor-
mationer at holde styr på samtidigt, når man 
kører på ottesporede freeways, for det er 
nemlig tilladt at overhale både højre og ven-
stre om. Men der er ingen tvivl om, at det 
amerikanske marked er et af de første, som 
er velegnet til indførelse af de næste etaper 
inden for automatiseret bilkørsel. I øvrigt 
var holdningen til eksperimentet i USA 
meget lig den generelle holdning i hele ver-
den – nemlig ligeligt fordelt mellem at være 
kritisk og entusiastisk, når det gælder selv-
kørende biler. Derfor var det også vigtigt at 
tage folks bekymringer og spørgsmål alvor-
ligt på denne rejse.

Las Vegas / USA

Melbourne / Australien
Cape Town / Sydafrika

i
Oplev S-Klassen køre 
selv i virkeligheden: 
mbmag.me/
worlddrive

“Selv lokale bilister i Melbourne 
forsøger at undgå det berygtede 
’hook turn’. Men vores systemer 
skal være i stand til at fi nde løs-
ninger på den slags udfordringer.”
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D et virker stadig lidt spøgelsesagtigt 
med biler, der parkerer sig selv og bag-
efter også selv kommer kørende til-
bage til dig. Automated Valet Parking 

(AVP), altså førerløs parkering, er et pilotpro-
jekt, der er det eneste af sin art i verden, og som 
giver os alle en konkret forsmag på fremtiden. 

Hr. Hämmerling, hvordan fungerer den 
førerløse parkering for mig som kunde? 
“Det hele forløber meget enkelt: Du sender 
en kommando med din smartphone, og så 
kører bilen fra sin parkeringsbås og hen til 
pick up-zonen i parkeringshuset, hvor du står. 
Du sætter dig ind, kører af sted, og når du vil 
parkere bilen igen, stiller du den i drop off-
zonen. Så stiger du ud, sender igen en kom-
mando med din smartphone, og bilen kører 
nu alene tilbage til parkeringsbåsen. På den 
måde sparer du dig selv for tiden og besvæ-
ret med at lede efter en parkeringsplads – og 
du får mere tid til andre ting.”
Hvordan fi nder bilerne selv vej gennem 
parkeringshuset?
“Til det formål har vores projektpartner Bosch 
udviklet nogle sensorer, som er forbundet med 
en central computer i parkeringshuset, og com-
puteren sender så en kommando til grænsefl a-
den i bilen. På den måde er det faktisk 
sensorerne, der styrer bilen. Sensorerne vil 
også kunne registrere forhindringer i den bane, 
bilen skal køre, og derpå standse bilen – det 
kan for eksempel være et barn, der har revet 
sig løs fra sin mor og løber ud foran bilen.”
Hvor mange sensorer har I installeret i 
parkeringshuset?
“For at garantere den størst mulige sikkerhed er 
der for hver seks meter opstillet en hoftehøj pul-

lert med en sensor. Laserscanneren er placeret 
en håndsbredde over jorden, så den for eksem-
pel også kan registrere børn, der er faldet.”
Hvor præcist kan sensorerne styre bilen?
“Det er lykkedes os at opnå en præcisionsgrad 
på få centimeter, så vi kan faktisk parkere to 
biler kun ti centimeter fra hinanden. På den 
måde kan den kostbare plads i parkeringshuset 
udnyttes mere effektivt, end det hidtil har været 
muligt. Sammenlignet med normal parkering 
kan vi parkere op til 20 procent fl ere biler.” 
En moderne Mercedes er jo allerede fyldt med 
sensorer – hvorfor bruger I ikke bare dem?
“Det kunne vi godt have gjort, men vi bestemte 
os for den eksterne løsning. På den måde er 
det også muligt for en relativt enkel bil at køre 
autonomt. En af idéerne er, at man så kan leje 
den her service og derefter afbestille den igen.”
Hvornår kan kunderne gøre brug af den?
“Inden for kort tid starter vi det første pilot-
projekt på verdensbasis op i Stuttgart: Hos 
Mercedes i Stuttgart er det muligt at skrive 

Et parkeringshus, hvor bilerne selv parkerer? 
Daimler projektleder fortæller om 
pilotprojektet Automated Valet Parking – 
som snart får verdenspremiere. 

 
Parkeringsservicen er 
et samarbejde mellem 
Daimler og Bosch, som 
har udviklet sensorerne. 
Carsten Hämmerling 
er ansvarlig hos 
Mercedes-Benz, og pro-
jektet implementeres 
på Mercedes-Benz 
Museum i Stuttgart.

Lad bilen 
parkere sig selv

sig op til en testkørsel. Og lige ved siden af 
ligger parkeringshuset, hvor du kan få en bil 
til at køre hen til dig i pick up-zonen.” 
Hvad håber I på at lære af det?
“Projektet hjælper os til at lære en hel masse. 
Lad os sige, at du allerede har sendt din bil af 
sted og så opdager, at du har ladet paraplyen 
ligge i bagagerummet – hvordan løser man 
effektivt sådan et lille problem?”
Og på den måde forbedres systemet?
“Nemlig. Ikke mindst fordi der er blandet par-
kering i parkeringshuset – det vil sige, at 99 
procent af alle bilerne parkeres på gammeldags 
manér af deres førere. Og mellem dem kører så 
vores to automatiserede testbiler. Når vi har 
samlet tilstrækkeligt med erfaringer, kan vi 
måske reducere antallet af sensorer og allige-
vel opretholde den samme grad af sikkerhed.”
Føler I jer som pionerer inden for autonom 
kørsel?
“Ja, vi er da ret stolte. Men vi har også arbej-
det hårdt for at nå hertil.”

Information om Automa-
ted Valet Parking – og om 
hvordan du selv kan teste 
det i museets parkerings-
hus, fi nder du her: 
mbmag.me/avp

i
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SPAR OP TIL 15%
PÅ VORES HÅNDLAVEDE

VIELSESRINGE

Når smykker er mere end guld

2

4 5

7 SPAR OP TIL 15%
PÅ VORES HÅNDLAVEDE

Armbånd, Rock ‘n’ Roll
fra kr. 12.000
Viste model kr. 26.800

Smukke klassiske
vielsesringe i 18kt guld 
Dame fra kr. 7.850
Herre fra kr. 7.200

Øreringe Pocahontas i
18kt guld med tahitiperler
fra kr. 5.920

Vedhæng,
South Sea perle  
fra kr. 2.000

Pocahontas fjer
fra kr. 1.700

Damering, Powerflower 
18kt. guld fra kr. 14.000
Viste model kr. 28.400

Herrering, Simple
18kt. guld kr. 15.000

Øreringe 
18kt guld med tahitiperler
fra kr. 5.920
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Gorden Wagener  
Chief Design Offi cer hos 
Daimler AG. Har arbejdet 
for Mercedes-Benz siden 
1997, og siden 2008 har 
han været designchef 
for mærket. 

Hvad sker der, når de mest talentfulde designere hos 
Mercedes-Benz får lov til at give fantasien frit løb? 

MORGENDAGENS IDÉER

Superbike (november)
Patrick Guth, Exterior Designer

Hos designbureauer 
i hele verden arbejder 
mange yderst kreative 
designere for 
Mercedes-Benz. 
Chief Design Offi cer 
hos Daimler, Gorden 
Wagener, har udskrevet 
en fremtidskonkurrence 
blandt designerne – 
og kårer det mest 
spændende udkast på 
Instagram hver måned. 
Her er vinderne fra 
september til 
november 2017. 

EQ Sports Car (oktober)
Teckkoun Kim, Exterior Designer 

 
Trimaran (september)
Eric Elstner, Exterior Designer 

Se galleriet med alle 
prismodtagere på Instagram:  
#mbsketchofthemonth
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Den ny A-Klasse 
Velkommen til den intuitive bil! Den første A-Klasse fra 1997 var  
allerede banebrydende og innovativ. Men nu kommer fjerde generation: 
Den første bil, der forstår dig – og som du instinktivt vil forstå...

Bilsiderne i  
Mercedes me Magazine 

Drive
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58 – Den ny A-Klasse

64 – Den ny G-Klasse

70 – E-Klasse coupé 
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*Efter aktivering i Mercedes me Portal kan tjenesten benyttes 
gratis i tre år, hvorefter den kan forlænges mod betaling. 

Live Traffi c Information – ankom til tiden
Et nyt vejarbejde, en pludseligt opstået kø, og du 
er allerede ved at komme for sent til dit næste 
møde. Med Live Traffi c Information modtager du 
aktuelle trafi kmeldinger i din Mercedes-Benz og 
undgår dermed overraskelser, som forsinker dig. 
På den måde fi nder du altid den bedste vej frem 
til målet – i myldretiden eller på længere rejser.*  
Mercedes me åbner nye muligheder og gør alting 
nemmere. Registrér dig med det samme på 
Mercedes me Portal eller i Mercedes me App til 
iOS og Android, så du kan gøre brug af denne og 
mange andre tjenester. 
mercedes.me

A
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Simone Kurek  —  
interaktionsdesig-
ner på den ny 
A-Klasse

“Jeg har blandt andet været med til at udvikle A-Klassens 
indstillingsassistent, som vi internt kalder for ’Wizard’,  
altså tryllekunstneren. Den hjælper kort forklaret den nye 
ejer med straks at finde sig til rette i bilen, og den betjenes 
derfor meget intuitivt. Da vi udviklede vores 
brugerinterface, spurgte vi os selv: Hvor meget information 
kan du som menneske bearbejde på en gang? Hvor ligger 
dit fokus, når du kigger på et display? Og hvor megen 
information må displayet vise? Personligt har jeg studeret 
kognitionsvidenskab, som beskæftiger sig med højere 
kognitive funktioner som for eksempel visuel opfattelse, 
læring og følelser. Det er et felt, som blandt andet forbinder 
informatik, psykologi med matematik og logik – og denne 
viden hjælper mig med at belyse grænsefladen mellem 
menneske og maskine fra forskellige vinkler og derigennem 
finde frem til gode, logiske løsninger.”

“En bil, der hjælper  
med at finde dig tilrette”

MBUX – den intuitive bil
Med den ny A-Klasse tager Mercedes-Benz et skridt ind 
i en ny tidsalder. Den nye, kompakte Mercedes-Benz kan 
nemlig noget ud over det sædvanlige. Den er større og 
mere rummelig end sin forgænger (mere om dette på 
næste side), men det virkeligt nye er den såkaldte intu-
itive mobilitet. Det hele begynder med indstillingsassi-
stenten, som udviklerne har givet kælenavnet ’Wizard’ 
(læs interview med designer Simone Kurek til højre), og 
som gør det nemt at forså bilens mange funktioner uden 
at åbne instruktionsbogen. A-Klassens er den første 
Mercedes-Benz med MBUX, eller Mercedes Benz User 
Experience, som er et omfattende intuitivt system, der 
med kunstig intelligens identificerer dine behov og ind-
stiller sig efter dine ønsker. Hvis du eksempelvis har det 
koldt, behøver du blot at sige ’Jeg fryser’ – og bilen tæn-
der selv for varmen. Alt efter udstyrsniveau kan du selv 
bestemme lysstemningen i kabinen og tilpasse den efter 
din yndlingsmusik. Måske blå for chill-out-musik – og 
rød for hård rock? Der er 64 farver at vælge imellem. Din 
A-Klasse lærer at kende dine foretrukne destinationer 
og den musik, du foretrækker, og ved hjælp at enkle stik-
ord kan du ringe op med din smartphone eller blive ført 
til et bestemt sted. Sig ’Jeg er sulten’, og se, hvad den til-
byder. Måske ved den allerede, at du foretrækker vege-
tariske restauranter?

A-Klassen blander det intuitive med et spektakulært 
interiørdesign, som ikke er set mage til. Det fritstående 
widescreen-cockpit er unikt i klassen og er udstyret med 
touchscreen-teknologi, mens ventilationsdyserne i sports-
ligt turbinedesign er et andet højdepunkt i den ny kabine. 
Det luksuriøse multifunktionsrat med touch-knapper ken-
des fra S-Klassen, ligesom de utallige komfortmuligheder 
i sædet, for eksempel klimakontrol og massage, også er 
hentet fra de større modeller. Og så vil A-Klassen hele 
tiden udvikle sig. Opdateringer installeres nemlig auto-
matisk med jævne mellemrum. Og hvordan føles denne 
intuitive mobilitet så? Det må du selv opleve...  

 
Et sporty look:  
Den ny A-Klasse fremstår 
lavere og mere dynamisk 
end sine forgængere.

AF: KATHRIN MAIER, NIKOLAJ KARLSHØJ
FOTO: IGOR PANITZ
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“Min favoritdetalje?  
Det store, svævende 
widescreen-cockpit”

“Det unikke i A-Klassens interiør opnåede vi hovedsaligt 
ved at kombinere en lys og rummelig arkitektur med et 
nytænkende design af display- og kontrolelementer. Og så 
er det rene, minimalistiske design i sig selv en revolution 
indefra. Widescreen-cockpittet er fuldt digitalt, helt uden 
mekaniske komponenter. Selv speedometernålen er digital. 
Features som disse har hidtil været tilgængelige i S- og 
E-Klassen, men nu er det tid til, at også kunderne i kom-
paktklassen kan få fornøjelsen. Telefon- og navigationssy-
stem er standard og integreret i multimediesystemet, som 
styres enten via displayet eller med touchpadden på mid-
terkonsollen. Men hvis der er noget, jeg er særligt stolt af, 
er det ambientesystemet, som i forvejen er unikt i klassen 
– faktisk kan jeg bedst lide den ny A-Klasse, når det er 
mørkt! Interiøret kan nu belyses med 64 forskellige farver, 
og med kombinationen af direkte og indirekte belysning 
kan man skabe nogle helt specielle lysstemninger. At det er 
blevet så vellykket skyldes, at vi tænkte funktionen ind helt 
fra starten. Vi har også givet ventilationsdyserne et nyt 
design, så de nu ligner turbiner – men samtidig har de 
også en funktionsmæssig belysning. Hvis jeg sænker tem-
peraturen, lyser de blåt. Hvis jeg hæver den, lyser de rødt. 
Det er detaljer som disse, der har været vigtige for os.”

Hartmut Sinkwitz  –  
interiørdesigner  

på den ny A-Klasse

 
Takket være længere 
akselafstand har 
passagererne på 
bagsædet nu mere  
plads end nogensinde.

Du kan finde mere 
information om den  
ny A-Klasse fra 
Mercedes-Benz på:  
mercedes-benz.dk/
ny-a-klasse

i

A
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De todelte baglygter  
har gjort det muligt  
at lave en bredere og  
mere praktisk bagklap.

Mere sportslig, mere praktisk
Fra den første generation i 1997 har A-Klassen altid frem-
stået i et progressivt og ungdommeligt design, og model-
len er nu mere sportslig end nogensinde. Samtidig 
markerer den et nyt skridt i Mercedes-Benz’ designfilo-
sofi, Sensual Purity, med sine rene linjer og bløde  
overflader. Den lavere front med de nye LED-forlygter 
(MULTIBEAM LED-forlygter fås som ekstraudstyr) og 
større skærmkasser med hjul i størrelse 17 til 19 tommer 
gør den mere dynamisk, mens den længere akselafstand 
samtidig har gjort den mere rummelig. Der er nu ni mil-
limeter mere skulderrum foran og 22 millimeter mere bag, 
ligesom der også er højere til loftet fra alle sæder. En nem-
mere adgang til bagsædet er også et plus i den ny A-Klasse, 
og takket være de nye, delte LED-baglygter er bagklappen 
20 centimeter bredere, hvilket gør det nemmere og mere 
praktisk at fylde bagagerummet – som i øvrigt er vokset 
med 29 liter til hele 370 liter. Bagagerummet kan desuden 
udvides, både ved at lægge bagsæderene ned traditionelt, 

men også ved at justere ryglænets vinkel. Også andre 
opbevaringssteder som dørlommer er gjort væsentligt 
større, så selv store flasker, magasiner og lignende nemt 
kan tages med, uden de behøver at rulle rundt på gulvet. 

Et andet område, som A-Klassen er forbedret på, er 
udsynet fra førerpladsen, hvor et slankere design af 
bilens A-, B- og C-stolper har forbedret udsynet med 
omkring 10 procent. Dette forstærker ikke bare køreop-
levelsen, men også den praktiske håndtering ved parke-
ring eller sikkerheden ved overhalinger og sving.

Siden den første generation af A-Klassen blev lance-
ret i 1997, har Mercedes-Benz produceret over 5,5 milli-
oner personbiler, hvoraf de tre millioner alene har været 
A-Klasser. Med den nye og fjerde generation af bestsel-
leren ser det ud til, at succesen kan fortsætte.

Nysgerrig? Den ny A-Klasse lanceres i Danmark i  
maj 2018. Få et kig – eller en køretur – hos din 
Mercedes-Benz forhandler.
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TEKST: MAYA MORLOCK, LAURA WAGNER

ÆGTE

G
Den ny G-Klasse er en klassiker, der forbliver sin egen. 

Kultmodellen fra 1979 er blevet endnu stærkere i 
terrænet og genopfinder sig selv på landevejen.
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Selv om den er næsten 40 år 
gammel, er G-Klassen stadig 
ikonet blandt terrænbiler.  
Nu stærkere og mere luksuriøs 
end nogensinde.

 
Den vilde natur afskrækker 
naturligvis ikke G-Klassen, 
som nu kan forcere helt op til 
70 centimeter dybt vand.

  
Udover de fire onroad-
køreprogrammer findes også 
det nye G-Mode, som er særligt 
udviklet til kørsel i terræn.
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Få andre Mercedes modeller er lige så tilbedt af sine fans 
som G-Klassen, der siden 1979 har kørt over stok og sten 
med stort set uforandret ydre. Men nu, næsten 40 år efter 
lanceringen af den første generation, har Mercedes-Benz 
vovet pelsen og gjort det, der virkede umuligt: At genopfinde 
G-Klassen og samtidig forblive tro mod originalen. Resulta-
tet er en ægte G-Klasse, som både er klassisk, men alligevel 
innovativ og moderne. Ved første blik har den ny G-Klasse 
stor lighed med den oprindelige, men faktisk er det udven-
digt nærmest kun dørhåndtag, forlygtesprinklere og reser-

vehjulsafdækning, der går igen fra forgængeren. Der er lagt 
fem centimeter til længden og 13 centimeter til bredden, 
mens skærme og stødfangere nu er stærkere integreret i kar-
rosseriet. Samspillet mellem den endnu mere robuste chas-
sisramme og de tre differentialespærrer gør G-Klassen i stand 
til at forcere mudder, terræn og 70 cm dybt vand mere adræt 
end nogensinde. Dette er muligt takket være en frihøjde på 
24 cm og en ekstra høj placering af elektronik, motorluftind-
sugning og udstødningssystem. Samtidig er de nye og mere 
moderne hjulophæng med til at øge kørekomforten på 

 
Takket være den 
generøse anvendelse af 
aluminium på skærme, 
døre og motorhjelm er 
G-Klassen blevet omkring 
170 kg lettere end før.

G
 

Stil og perfektion: 
Kabinen i den ny 
G-Klasse imponerer  
med sit karakteristiske 
formsprog, der emmer 
af luksus. Ikoniske 
elementer, som for 
eksempel de tre knapper 
til differentialespærrer, 
har naturligvis fået en 
prominent plads. Og det 
nye widescreencockpit, 
som kendes fra S- og 
E-Klassen, er integreret 
på elegant vis. 
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Model
Mercedes-Benz
G 500

Farve: 
  Obsidiansort metallic

Gearkasse: 
  9G-Tronic automatgearkasse

Motorstørrelse: 
  V8, 3.982 cm3

Ydelse: 
  422 hk (310 kW)  
ved 5.250–5.500 o/min

Tophastighed: 
  210 km/t 

Brændstofforbrug (km/l) 
  9,0-8,5 km/l (blandet kørsel)

CO2
-emission 

 263–276 g/km (blandet kørsel)
Værdierne varierer alt efter hjul-og 
dækkombination.  
Energiklasse: 

 G

Foreviget 
En hyldest til originalen: En G-Klasse fra 1979 
konserveres i 44 tons kunstharpiks

Den glitrer i varme, gyldne farver. Alene dens størrelse 
er imponerende. Men det, der er indeni, er det mest for-
bløffende. Indesluttet i kuben, der mest af alt minder om 
en kæmpestor ravklump, finder man ikke et insekt, der 
har overlevet i harpiksen i millioner af år. Men derimod 
et andet historisk klenodie – en 280 GE fra 1979. Lige-
som et insekt i bevægelse ser G-Klassen ud til at være 
blevet overrasket i fuld fart igennem det ujævne terræn. 
Blokken er 5,50 meter lang, 2,55 meter bred og 3,10 
meter høj. Og med et lag, der voksede tre centimeter 
hver dag, tog det 90 dage, før de 44,4 tons kunstharpiks 
fuldstændigt omsluttede G-modellen fra det første pro-
duktionsår. Kunstværket var med, da Mercedes-Benz i 
januar fejrede den ny G-Klasses verdenspremiere på bil-
messen North American International Auto Show i 
Detroit. Siden den terrængående bilserie kom på mar-
kedet for næsten 40 år siden, er den til stadighed blevet 
videreudviklet og forbedret, men G-Klassens oprindelige 
karakter er bevaret igennem alle årene. Det ikoniske 
design, de solide terrænegenskaber og den store ele-
gance på asfalten. Denne aura af tidløshed er nu kon-
serveret for evigheden i verdens største installation af 
denne art. En hyldest, der også kan betragtes med et 
blink i øjet. Se mere i den overdådige webspecial online:  

mercedes-benz.com/strongerthantime

 
13 centimeter bredere, 
fem centimeter længere: 
Fører og passagerer 
nyder godt af mere plads 
til både skuldre og ben.

 
Øverst: Det robuste 
chassis er gjort endnu 
stærkere. Nederst: 
Nye og mere moderne 
hjulophæng på for-
akslen i kombination 
med stiv bagaksel.  

vejen. Og inde i bilen forkæles man af funktioner, der er en 
S-Klasse værdig. De nyeste assistentsystemer er standard, 
hvilket også gælder masser af håndbyggede detaljer. Skifte- 
og reaktionstiderne i 9-trins-gearkassen er kortere og  brænd-
stofforbruget mindre. Ud over de fire onroad-køreprogrammer 
findes også det nye G-Mode, som er særligt udviklet til kør-
sel i terræn, og som forbereder bilens systemer og program-
mer specielt på forholdene uden for vejen. Vil du udleve din 
eventyrlyst uden at slække på komforten? Ingen anden opfyl-
der dette ønske så perfekt som den ny G-Klasse!
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Med på beatet
TEKST: INA BRZOSKA

FOTO: JENS RÜSSMANN
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E
Føler du dig 

fristet? Austin i 
Texas tiltrækker 
mange kreative 

som Felix Jaehn.

Den tyske DJ og producer, Felix Jaehn, tilhører en ny generation af musikere, 
som indgår i netværk med rappere og sangskrivere, mens de dokumenterer 

deres vilde liv på de sociale medier. Vi tog med kunstneren på inspirationstur 
i den amerikanske musikby Austin i en E-Klasse 400 4MATIC coupé.
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Perfekte proportioner: 
Langstrakt motorhjelm, 
smukt buet taglinje, 
stilfuldt bagparti – E-Klasse 
coupé er et forførende syn 
ude på vejene. 
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Austins skyline.  
Felix Jaehn lytter til  

sin nye musik –  
og nyder udsigten.

E
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D et dufter af grillkul overalt i restau-
ranten, hvor tjeneren serverer  
saftige, blodrøde steaks – hertil 
makaroni med rigelig smeltet ost. 

Felix Jaehn er iført en hvid sweater, neonfar-
vede sneakers og perfekt stylet hår, mens han 
læner sig op ad et træbord.

Det passer ham godt at holde ind til siden 
og besøge Terry Black’s, fordi han er en ægte 
foodie, og fordi barbecue bare hører sig til, når 
man er på tur i Austin. I høretelefonerne spil-
ler en sang fra hans seneste album. “Det er en 
rigtig ørehænger,” fortæller han, “det næste 
sommerhit. Her, du skal også høre den.” Høre-
telefonerne bliver sendt rundt blandt turens 
øvrige deltagere, som gynger med på musik-
ken. Det får Felix til at smile bredt. 

Selv en cool finne som racerkøreren Valt-
teri Bottas begynder at danse til lyden af 
denne musik. Det skete for eksempel aftenen 
før, hvor Felix Jaehn var inviteret til at spille 
som DJ til Formel 1-festen hos Mercedes-AMG 
Petronas-teamet. Han har en afslappet og ufor-
mel udstråling. Og den tyske DJ er desuden 
kendt for at have opfundet ’Tropical House’, 
en slags eksotisk og rytmisk elektronisk 
musik. Han begyndte sin musikkarriere med 
at ligge nummer et på de internationale top-
lister, lige da han var blevet student. I dag spil-
ler han på udsolgte stadions i hele verden. 

Felix, kan man egentlig planlægge et 
sommerhit?
“Altså, det er da svært. Der er så meget, som 
skal spille sammen. Hvad kan publikum lide, 
hvilken ny trend er populær lige nu? Men et 
sommerhit skal uden tvivl have lidt ’cheesi-
ness’, altså være sådan lidt for meget, som 
for eksempel ’Cheerleader’ eller ’Despacito’. 
Det skal sætte sig fast.”
Sætte sig fast? 
“Ja, især omkvædet. Det skal sætte sig fast, 
så man ikke glemmer det.” 
Hvordan får man omkvædet til det? Det 
findes jo millionvis af sange...
“Det kræver en særlig sans. En meget per-
sonlig fornemmelse for det særlige øjeblik, 
noget stemningsmæssigt.” 

Er det mest intuition eller research, der 
er afgørende for, om en sang bliver en rig-
tig ørehænger?
“Det er nok en blanding, tror jeg. Jeg rejser 

 
Den mest elskede 
souvenir fra Austin: 
Cowboyhatte! De 
beskytter effektivt mod 
den varme sol i Texas.

 
Sportslig dynamik eller 
tilbagelænet elegance gennem 
byens centrum? Med E-Klasse 
coupé kan du få begge dele.

E
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Ægte retro: Kulørte 
lysskilte i vintagestil er 
typiske for Austin. 

  
Cykler er ikke noget 
sjældent syn i Austin. 
Texanere fortrækker 
biler med aircondition.

  
Felix Jaehn i Hope 
Outdoor Gallery, 
som er et mekka for 
graffitikunstnere.   

 
Med på beatet:  
Burmester® High-End 3D 
surroundsoundsystem.

 
Dynamisk og elegant:  
E 400 4MATIC coupé er 
perfekt til storbykørsel.

 
Festlige gader og Graffiti 
Park i Castle Hills med 
udsigt til Austins skyline.
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Instagrammable:  
Felix Jaehn sender 
feeds – med fotos  
af Rainey Street.
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meget rundt for at besøge sangskrivere. De sid-
ste par måneder har jeg været i København, 
Amsterdam, Stockholm og senest i London. 
Overalt. Vi laver såkaldte ’writing sessions’, 
hvor jeg møder nye mennesker hver dag i stu-
diet. Vi taler om alt det, der er vigtigt for os. På 
den måde kan vi udveksle idéer og inspirere 
hinanden gensidigt. Det drejer sig om at kunne 
finde på noget nyt. Hvad det så end måtte være.”

Efter vores barbecue fortsætter vi turen. Det 
næste stop er Hope Outdoor Gallery i udkan-
ten af centrum, hvor man har den bedste 
udsigt til Austins skyline. Her forcerer graf-
fitimalere skråningerne for at forevige deres 
navne med spraydåser. Den texanske sol 
brænder kraftigt og får Felix Jaehn til at tørre 
svedperler af panden. Han tager en dyb ind-
ånding og ser ud over byen.

Har musikere større frihed i dag end 
tidligere?
“Man har flere muligheder for at promovere 
sig – i dag kan enhver prøve kræfter med 
branchen. Jeg var jo også selfmade i begyn-
delsen. Jeg lavede musik, uploadede den til 
SoundCloud og skrev til bloggere. Det var 
ikke nødvendigt at have et kæmpestudie 
eller et pladeselskab.” 
Der er sikkert mange musikere, der gør 
det samme som dig, uden at få lige så stor 
succes... 
“For mig var der også en del held involveret. 
Og hvis man for alvor skal sætte skub i sin 
karriere, er det nødvendigt med et stort pla-
deselskab og et godt team.”
Du har lavet en sang med Herbert Gröne-
meyer til det tyske fodboldlandshold – er 
det en del af opskriften på succes? 
“Idéen var at skrive en sang med udgangspunkt 
i landsholdet, og så spurgte de mig, om vi ville 
gå i studiet sammen. Det var en stor ære.”
Herbert Grönemeyer er 60 år gammel, og 
du er 23. 
“Det var så cool. Vi havde det virkelig sjovt 
sammen. Også privat. Vi talte også om, hvor-
dan det er pludselig at blive berømt. Der er 
jo ingen, der på forhånd fortæller, hvad man 
kan vente sig.”
Hvad var hans råd til dig? 
“Han sagde, at jeg skulle blive ved med at 
være mig selv og stole på min egen fornem-
melse. Ikke give efter for pres.”

  
Rainey Street: Om natten 
skinner festgadens lys i 
kulørte farver. 

 
Felix Jahn er foodie og 
holder fyraften med 
minidonuts og Nutella-dip. 

Model  
Mercedes-Benz  
E 400 4MATIC Coupé

Farve: 
   Selenitgrå metallic

Gearkasse: 
   9G-TRONIC 
automatgearkasse

Motorstørrelse: 
   V6, 2.996 cm3

Ydelse (kW ved o/min): 
   333 hk (245 kW) ved 
5.250-6.000 o/min

Tophastighed: 
  250 km/t  

Brændstofforbrug (km/l): 
   12,3-11,9 km/l 
(blandet kørsel)

CO2
-emission:  

   183-189 g/km  
(blandet kørsel)

Værdierne varierer  
alt efter hjul-/
dækkombination.
Energiklasse:

   D

E
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Det er sikkert nemmere sagt end gjort.
“Ja, fordi der er så mange, der fortæller dig, 
hvad du skal gøre, så mange eksperter. Og 
så skal man turde at sige fra, når der er noget, 
man ikke vil. Det er vigtigt. Men det kan også 
være noget så banalt som fanbreve. Dem får 
jeg nu videresendt til min mor. Hjemme er 
vi også i gang med at plante en højere hæk, 
så jeg kan sidde i haven, uden at folk tager 
billeder og lægger dem op på internettet.”

Vi kører videre til den turbulente festgade 
Rainey Street med barer i kulørte containere, 
livekoncerter og lyskæder. Felix Jaehn insi-
sterer på, at dagens sidste interview skal 
foregå på engelsk, så alle hans fans i hele ver-
den kan se interviewet og forstå, hvad der bli-
ver sagt. Han standser ved en pink foodtruck 
og bestiller minidonuts med Nutella-dip.

Du er altid på farten og har ikke så mange 
rutiner i dit liv. Hvordan er din hverdag 
egentlig?
“Det er ikke så nemt. Jeg vågner ofte i en ny 
by og i en ny tidszone. Når jeg står op om 
morgenen, mediterer jeg så vidt muligt i ti 
minutter. Men jeg har stadig ikke fundet mit 
fl ow. Man er nødt til at blive ved med at 
prøve, tror jeg.” 
Vil du gerne selv stifte familie?
“Ja, i hvert fald om nogle år. Så er det natur-
ligvis slut med den livsstil, jeg har i dag.” 
Hvad vil du så lave?
“Jeg kan sagtens forestille mig at starte mit 
eget produktionsselskab. Så sender jeg 
kunstnere rundt i verden, og så kan jeg fort-
sætte med at lave musik hjemme i studiet. 
Jeg har altid ønsket mig en mentor, som 
ville sige: Kom Felix, sådan gør vi det nu. 
Og så gør vi det på den måde.”

Tips

4  Terry Black's BBQ
Det er solid kost, og det 
er lækkert! Hos Terry 
Black’s har man serve-
ret røget og grillet mad 
igennem fi re generatio-
ner. Vi anbefaler entre-
cote med ’Macaroni 
and Cheese’.  
i  terryblacksbbq.com

1  Allens Boots
har alt, hvad en 
ægte cowboys hjerte 
kan begære: Støvler, 
hatte, læderjakker 
og Wrangler-jeans 
i topkvalitet. 
i  allensboots.com

2  Barton Springs
Et gigantisk frilufts-
bad inde midt i byen. 
Sådan noget fi ndes 
kun i Austin. Vandet 
kommer fra naturlige 
kilder, som indianerne 
tidligere brugte.  
i  mbmag.me/

bartonsprings

5  Flagermusbroen
Fra marts til november 
fl yver hundredvis af 
fl agermus forbi South 
Congress Bridge i 
skumringen - et 
spektakulært syn. 
i  batsinaustin.com

3  The White Horse
En charmerende saloon 
med bands, der spiller 
live countrymusik. Her 
serveres der tacos og li-
tervis af øl til gæsterne. 
En institution i Austin. 
Med garanti for dans.
i  thewhitehor-

seaustin.com

Vil du lytte til Felix Jaehn 
i originallyd? Du fi nder 
de fi lmede interviews her:
mbmag.me/jaehn

5

Downtown

Central East
Austin

South River
City

South Congress

East Riverside 
Oltorf

South 
Lamar

New York

Miami

San Fransisco

USA

CANADA

MEXICO

Bouldin

Zilker

Bluffi ngton

AUSTIN

S

W O

N

E
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Kalenderen Sjovt, spændende, underholdende:  
Her er de vigtigste events frem til juni 2018 
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 15.–28.3
Dialog 

Forfattere møder deres læsere  
til denne engelsksprogede 

litteraturfestival, som er den største 
af sin art i Shanghai.  

i  mbmag.me/literaturfest 

 4.–17.5
Hårdtslående

For første gang nogensinde skal 
verdensmesterskabet i ishockey afgøres 

i Danmark: Verdens 16 bedste hold  
skal i kamp i Jyske Bank Boxen i 

Herning og i Royal Arena i København.
i  2018.iihfworlds.com/dk

 24.–26.5
Design
3 days of design har 
udviklet sig til en årlig 
begivenhed, som 
trækker journalister, 
branchefolk og 
designentusiaster fra 
hele verden til 
København for at 
opleve nye indtryk – 
præsenteret i et unikt 
samarbejde mellem 
producenter og 
designere.
i  3daysofdesign.dk 

 12.–23.4 
On tour 

Bob Dylan er still going strong  
og gør bl.a. holdt i Tyskland på  

sin europaturné. 
i  bobdylan.com

 31.5–2.6
Inspirerende
For tredje år i træk kombineres musik, kunst og talks i 
denne alternative festival på Egeskov Slot. Karismatiske 
navne som Mø og Salman Rushdie er på programmet, som 
også byder på madoplevelser ud over det sædvanlige.
i  heartlandfestival.dk

 23.6 
Kulinarisk

Sol over Gudhjem er 
Danmarks største 

kokkekonkurrence, som 
siden 2009 er blevet 

afholdt hvert år i 
Gudhjem på Bornholm. 

Konkurrencen, som  
bl.a. har til formål at 

fremme interessen for  
lokale råvarer og 

gourmetkunst, tiltrækker 
mere end 10.000 foodies 

og har Mercedes-Benz  
som partner.

i  sogk.dk 

 14.5
Hitshow 

Musikken fra alle sæsoner, visuelle 
effekter, Westeros levendegjort – 

Game of Thrones-universet er på tur 
igennem Europa og Nordamerika.

i  mbmag.me/got 

 9.5
Actionfyldt

Tag på roadtrip til Berlin og se 
action, når Formel E køres på 
det nedlagte lufthavnsareal i 

Berlin-Tempelhof. 
i  e-formel.de
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Daimler 
Events

 Daimler Events
Masser af events i 2018

De bedste køretips 
Mercedes-Benz Driving Events 
byder på kørekurser offroad, på 
is eller i hyggelige klassikere.

 i  mercedes-benz.com/ 
driving-events

 Koblet op
She’s Mercedes Lounge
Få gode tips til at netværke 

bedre eller styre din tid.  
Webinarerne hos She’s 

Mercedes er gratis!
i  webinare.mercedes-me- 

lounge.com

 Til enhver tid
I første række  
Gå online og vær med live, når Mercedes-Benz bl.a. 
præsenterer nye biler på motormesser – som f.eks. 
G-Klassen i januar i Detroit.
i  mbmag.me/livestreams
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Det er et modigt projekt. Men Wikipedia, online-leksikonet, 
der er frit tilgængeligt i hele verden, står over for en stor 
udfordring: At forstå, hvordan verden forandrer sig. 

Katherine Maher, 
34, er direktør i Wikimedia 
Foundation – non-profi t-
organisationen bag den 
fri og åbne encyklopædi 
Wikipedia. Derudover er 
Maher en anerkendt ekspert 
inden for udenrigspolitik, 
hvor hun har specialiseret 
sig i teknologiens følger for 
menneskerettighederne, 
demokratiet og den 
internationale udvikling.

D a Wikipedia fyldte 15 år, begyndte 
vi at spørge os selv: Hvad mon de 
næste 15 år bringer? Wikipedia har 
udviklet sig fra en enkelt idé til et 

af verdens mest populære websites, hvor helt 
almindelige mennesker skriver for helt 
almindelige mennesker. Så hvordan går det 
videre med os og vores viden? Som led i et 
stort diskussions- og forskningsprogram har 
vi sammen med frivillige redaktører fra hele 
verden opstillet et billede af mulighederne 
fra et virkeligt globalt perspektiv.

I løbet af de næste 15 år forventes verdens 
befolkning at vokse til 8,4 milliarder, en stig-
ning på 15 procent i forhold til 2015. Sammen 
med det stigende uddannelses- og alfabetise-
ringsniveau og adgangen til internettet vil 
dette resultere i, at der opstår en stadigt større 
global gruppe af veluddannede mennesker, 
som er forbundet med hinanden.

I de hurtigst voksende dele af verden er 
kendskabet til Wikipedia stadig ret begræn-
set. Det afrikanske kontinent vil fra 2015 til 
2030 formodentlig opleve en stærkere 
befolkningstilvækst end nogen anden region 
– prognoserne siger 40 procent, svarende til 
næsten 470 millioner mennesker. I betragt-
ning af det stigende indkomst- og uddannel-
sesniveau på hele kontinentet er vi således 
nødt til at gøre en indsats for at følge med.

En af mine yndlingsanekdoter fra vores 
research stammer fra Sydafrika. Vi spurgte 
en ung kvinde, om hun nogensinde havde 
hørt om Wikipedia, den fri encyklopædi? 
Hendes svar var: “En encyklopædi? Er det 
ikke gamle bøger, hvor gamle mennesker 
slår gamle ting op?”

Lokalt indhold og relevans er således af 
afgørende betydning. Mennesker har tillid til 
medier, der taler til dem, forstår deres liv, 
deres succeser og deres problemer. Hvis Wiki-
pedia skal opfylde sin mission om at være 
reelt universelt tilgængelig, må den også være 
universelt repræsentativ og ikke kun inde-
holde artikler om døde europæiske fi losoffer, 

men også om populære afrikanske fi lmstjer-
ner. At tælle spædbørn er nemt nok. At forud-
sige udviklingen af nye teknologier er derimod 
langt vanskeligere. Vi tror ikke, at Wikipedia 
kommer til at blive skrevet af maskiner i nær-
meste fremtid. Men kunstig intelligens og 
behandling af naturligt sprog åbner nye mulig-
heder. Og udvidede realitetsopfattelser og inte-
grerede data vil skabe nye standarder for 
intensive visuelle oplevelser.

I en verden under forandring er vi nødt 
til at holde os i bevægelse. Men heldigvis for 
os alle er det præcis det, Wikipedia allerede 
gør, med hvert eneste bidrag, hver eneste dag.

Vi må 
følge med 

“Wikipedia skal ikke kun 
indeholde artikler om døde euro-
pæiske fi losoffer, men også om 
populære afrikanske fi lmstjerner.”
Katherine Maher, Wikimedia Foundation
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A+ Mercedes A 200 d Final Edition. Kontantpris fra 319.000 kr. Forbrug ved bl. kørsel 23,3 km/l. CO2 111 g/km. Alle priser er vejl. og ekskl. levering (3.980 kr.). Bilen er vist med ekstraudstyr.

Tænk at vågne op til mere 
Mercedes for mindre.
Nye afgi� er. Nye priser. Det er næsten for godt til at være sandt, men også kun næsten: Med de nye 
afgi� er får du nu endnu mere Mercedes for færre penge. Vi har ganske enkelt skruet helt op for udstyret, 
og helt ned for priserne. Og det gælder for alle modeller – lige fra A-Klassen til E-Klassen og alle dem 
imellem. Se alle modellerne, deres nye priser og udstyrsniveau på meremercedes.dk og book endelig 
en prøvetur hos en af vores forhandlere – det er nu, at bildrømmene skal veksles til drømmebilen.

LED High Performance forlygter

Adaptiv fjernlysassistent

Spejlpakke

Active Brake Assist

Diamant kølergrill
Bakkamera

THERMOTRONIC 2-zoners klimaanlæg

Parkeringsassistent med aktiv parkeringshjælp

Remote Online

Multifunktionsdisplay

18” letmetalfælge

Sportssæder

A 200 d Final Edition.

Kontantpris fra 319.000 kr.
The waterresistant Royal Marine collection is a contemporary 

interpretation of the iconic Classic designed by Ole Mathiesen in 1962.
Manufactured in Switzerland expressing understated Scandinavian values. 

olemathiesen.dk  -  instagram.com/olemathiesen
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I DETTE NUMMER

Den ny G-Klasse
På tur i Austin med 

E-Klasse coupé
Autonom kørsel

På tur i fremtiden
Vi oplever Tokyo 
på brint og el

Anders Agger 
Liv, død og 
forårsforelskelse
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“Hey, Mercedes”
Den første bil, der forstår dig. Den ny A-Klasse
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